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Kokia yra dabartinė Vakarų bloko vienybė ir galybė
Vakarų ir komunistinio bloko 

karine galybe
Vakarų bloko valstybės (iš jų svarbiausia Amerika) 

yra galingesnės karo laivynu ir aviacija

WASHINGTONAS. — Vakarų Pasaulio karinis ir ekonomi
nis tvirtumas paskutiniu metu tapo pati atkakliausia tema. Šitai 
buvo galima matyti ir Amerikoje prezidentinių rinkimų agitaci
jose.

Jungtinių Tautų posėdžiuose 
nusiginklavimo diskusijos iš nau 
jo buvo užvestos, bet vėl nutrū
ko, komunistiniam blokui reika
laujant jiems naudingų, o Vaka
rams nuostolingų sąlygų. Brita
nijoje kilo audra iš opozicijos pu 
sės, kai vyriausybė pasirašė su
tartį su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, leidžiančią Škoti
jos uoste laikyti povandeninius 
laivus su Polaris raketomis.
Prancūzijoje prezidentas de Gau 
Ule pranešė, kad jis bus privers
tas atsiklausti visos tautos, ką 
daryti su neišsprendžiama Alži- 
rijos problema; karas Alžirijoje

ginklais, ypač mažesnio nuotolio 
raketomis. Rusijos kariuomenė 
jų jau turi.

2. Afrikos ir Azijos kontinen
tas yra tuštuma kariškai verti
nant ir Rusijos komunistiniam 
imperializmui yra viliojanti pa
gunda. Paskutiniaisiais metais 
jau pradėjo matytis komunisti
nių siekimų planai ir kaikurie 
rezultatai.

3. Amerika, didžiausia ir galin 
giausia valstybė Nato sąjungo
je yra perdaug varginama eKo- 
nomiškai — karinius ir ekono-

Priemimas pas1 JAV 
valstybes sekretorių

Herterj
WASHINGTONAS. — Š. m. 

lapkričio 18 d. valstybės sek
retorius ir jo žmona Christian 
A. Herter suruošė diplomati
nio korpuso misijų šefams ir 
jų žmonoms vakarienę. Joje 
buvo pakviestas ir dalyvavo 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas 
ir jo žmona O. Kajeckienė.

90,000 prašymui
MASKVA. — Vokietijos at

stovybėje Maskvoje dar guli 90 
tūkstančių prašymų vokiečių, 
kurie nori būti iš Sovietų Są
jungos grąžinti į vakarų Vokie
tiją.

Lenkai komunistai 
panaikino 2 šventes

VARŠUVA. — Lenkų parla
mentas lapkričio 16 dieną pa
naikino dvi katalikų šventes: 

prestižą, šiaurės Atlanto Gyny-1 Karalių sausio 6 dieną ir
bos organizacijos (Nato) atsto- dįnai užsienio politiką, nes opo- *vai gruodžio mėn. rinksis svar- zicija yra didelė ir demokrati. 
bioms diskusijoms, kuriose bus nėg santvarkos valstybėje ji yra 
svarstoma vidiniai ir išoriniai rejkšmįnga
Šios organizacijos pavojai. Šiai 4 Sąjungininkai nėra vienin-

mlnius įsipareigojimus laisvųjų Prancūziją silpnina kariškai ir atžvilgiu turi nešti beveikekonomiškai ir taip žemina jos vienį amerikiečiaL gio krašto vy
Švč. P. Marijos Dangun paė
mimą rugpjūčio 15 dieną.

Britanija mažins įgulas
LONDONAS. — Britanija seorganizacijai priklauso laisvo- gQg polilikos QuemOy, Matau, 

šios Europos galingiausios vals- p>ormozog klausime, taip pat jie kančiais metais sumažins Kip- 
tybės, kurios turi pastoti kelią nesutarįa jr dėl komunistinės re. Malajuose, Libijoje ir Ka- 
komunistiniam imperializmui. ^jnjjos priėmimo į Jungtiniu ribuose ir kitur savo įgulas.Užtat laisvasis pasaulis susirū 
pinęs žiūri, kad jo frontas ne- 
silpnėtų, bet stiprėtų ir augtų. 
Dabartiniu metu karinio pajėgu
mo santykis tarp komunistinio 
bloko ir Vakarų bloko yra se
kantis :

Tautų organizaciją.
5. Prancūzija, vienas iš didžių

jų Nato sąjungoje, yra kamuoja
ma Alžirijos kare. Šia padėtimi 
yra nepatenkinti tiek patys pran 
cūzai, tiek jų sąjungininkai. Be 
to, Prancūzijos dabartinė vyriau

Vakarų bloko valstybės (iš jų sybė griauna sąjungininkų vie- 
svarbiausia Amerika) yra galin- ningumą, siekdama tautinių ir 
gesnės karo laivynu ir aviacija;komunistinio bloko valstybės tijos kancleris stengiasi užtaisy-i 
pranašesnės sausumos kariuome 
ne. Raketinių ginklų srityje Ru
sija, manoma, yra pranašesnė 
tarpkontinentinių raketų srityje, 
bet gerokai atsilikusi priešlėk
tuvinių raketų ir iš povandeni
nių laivų iššaunamų raketų ga
myboje. Bendrai vertinant JAV 
karinį pajėgumą ir jį lyginant su 
Rusijos, galima drąsiai tvirtinti, 
jog Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir jų sąjungininkai yra stip
resnė karinė galybė už komunis
tinį bloką. Šis faktas yra žino
mas komunistinei imperijai ir 
ją sulaiko nuo mėginimų kari
nėmis priemonėmis pasauliui pri 
mesti komunizmą. Ateitis gi pri
klausys taip pat nuo šio karinės 
jėgos tarp abiejų blokų santy
kio. Rusijos karinė galybė spar
čiai auga, todėl Vakarai yra irgi 
priversti budėti ir ginkluotis.

Nepaisant Vakarų sąjunginin
kų karinio pranašumo, jiems ten 
ka susidurti su keletu aplinky
bių, kurios turi būti atitinkamai 
išspręstos, kitaip jos griaus lais 
vės fronto vieningumą, štai jos:

1. Nato kariuomenė turi būti 
apginkluota moderniškesniais

KALENDORIUS
Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta 

iš Vengrijos; Audronė, Ledrū- 
r.a.

Lapkričio 20 d.: 24 sekm. po 
Sekminių; šv. Feliksas; Kur
kulas.

ORAS
Cro biuras praneša: Chica- 

goje Ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai saulėta, apie 50 laip 
snių; rytoj — galimas lietus 
vėliau.Saulė teka 6:45, leidžias 
4:28.

Kodėl? Ji nori išpildyti savo 
pažadą laikyti vakarų Vokieti
joje 55,000 kareivių.

Mašinų sandėlis
KLAIPĖDA, okup. Lietuva. 

— Norint pašalinti žemės ūkio 
mašinų ir įrankių trūkumą,

R™8?^8^ mieste, kuris tuosįrankius parduoda ir išnuomo
ja.ti šią žalingą spragą, kuri Vaka 

n’ fronte turėtų tragiškų pase1' 
niv.Šių nurodytų silpnybių nerei
kia išpūsti. Jos nėra nei žudančiai pavojingos, nei visiškai ne- KOELNAS, Vokietija. — Iz- 
pataisomos. Atsimintina, kad ir raelio žurnalistas Jack Brand 
priešingasis blokas tų visokių pareiškė esąs tikras, jog buvęs 
silpnybių turi. Du patys didžiau- Hitlerio pavaduotojas Bor
ai iš jų yra: tani Maskvos ir Pei- mann tebesąs gyvas ir slapstą - 
pingo besitesią ideologiniai gin- j sis Pietų Amerikoje. 1953 me- 
čai ir nuolatinė kova dėl valdžios tais'jis pats matęs Bormanno 
pačioje Rusijoje. asmens dokumentą.

Bormanno likimas

Prezldenta* Ei«enhowerln įsakė lėktuvnešiui Shangrila (viršuje) 
ir keturiems naikintuvams plaukti į Karibų jūrą apsaugoti Nica- 
raguą ir Guatemalą. įsakymas paskelbtas, kai > ištikimi kariniai 
daliniai Zacapoje, Guatemaloje, suėmė sukilėlius (apačioje), ku
rie bandė nuversti GuatemaJos prezidentą M. Y. Fuentes. (UPI)

Naujai išrinktas prezidentas Kennedy, aplankęs naujai išrinktą 
viceprezidentą Johnsoną, gavo Texas stiliaus skrybėlę LB J ūky
je Johnson City, Tex. ‘ (UPI)

Jungtines Tautos stiprina 

dalinius Katangoje
Bando pašalinti žudynes tarp genčių

LEOPOLDVLLE, Kongas. —
Jungtinių Tautų karinė vadovy
bė vakar įsakė savo kareivių da
liniams skristi į Katangos pro
vinciją sustiprinti ten karinių jė
gų, kad būtų sustabdytos ten pa- 

j plitusios žudynės. Ten sukilę Ba 
I lubos genties vyrai žudo savo priešus.

Genčių terorizmas šiaurinėj?
Katangos dalyje pasklido. Ten 
žuvo devyni airiai, tarnaują Jun 

; gtinių Tautų daliniuose ir kelias 
dešimt vietos gyventojų.

Leopoldvillėje gautas praneši
mas, kad Jungtinių Tautų karei
viai rado 33 afrikiečių sužalotus 
lavonus netoli Manono.

Australas perspėjo

Naujai neprikiausoman gyveniman 

ateinančias tautas
Perspėjimas dėl sovietų "dovanų"

SALOMĖJA NARKĖL/0NAITJH 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — žodžiai, kuriais mitologinėje Tro
joje vyriausias dvasininkas perspėjo savo tautiečius prieš graikų 
pavojų, pereitą trečiadienį čia australo buvo panaudoti kaip per
spėjimas naujai neprikiausoman gyveniman ateinančiom tautom 
prieš sovietines dovanas.

Tai įvyko antrajame komite- ■ ■
te, kuris čia šiuo metu diskutuo- juos įsivesti tą medinį arklį, ku- 
ja Čekoslovakijos pateiktą rezo- rį graikai paliko prie miesto var 
liuciją, kviečiančią JT narius pa tų. Trojiečiai betgi nepaklausė 
dėti techniškai atsilikusiems! savo dvasininko balso, tą arklį' 
kraštams ilgalaikėm žemų palu- įšitraukė į miestą, nenujausda

mi graikų apgavystės. Graikai 
gi, negalėdami Trojos per de
šimt metų jėga paimti, sumanė 
gudrumu tai padaryti. Ir šitai 
jiems pavyko. Kai tik trojiečiai 
įsivežė tą arklį į miesto ribas, 
ir planavo paaukoti deivės Atė- 
nos garbei, naktį graikų karei
viai, kurie buvo tame “arklyje” 
pasislėpę, išlipo iš to “arklio”, 
slaptai atkėlė miesto vartus ir 
suleido graikus. Taip Troja, ku 
rios nepaėmė dešimties; metų ap

kanų paskolom ir paspartinta in
[ dustrializacija.

Australas kaltina ir perspėja 
Šiame komitete politiniai klau 

simai nediskutuojami, bet jie 
prasiveržia pro ekonominius ir 
finansinius dalykus, kuriuos ta-

Jungtinių Tautų Vadovybė sai komitetas svaret°- Dabar kai pasiuntė i ! tik buvo kalba, kad, kąįp sovietų1 siaunnj Katangą 
700 vyrų, tarnaujančių ketvir
tame Nigerijos batalione. Ka-

atstovas tvirtina, sovtotinis blo
kas. teikdamas pagalbą techniš-

. . . ... .... , ... ikai atsilikusiems, neturi jokiųrėmai nuvežti JAV kariniais . ... , . . . . J 7. . . . m . paslėptų tikslų, kai tuo tarpu AGlohemastmii'8. Tame regione merika esą šjtu0 naudojas ir gulimas, buvusi paimta ir su
birs 4,200 Jungtinių Tautu ka’, materialiai ir politiniai. triuškinta tiktai priešo apgavysnų. Čia kaip tik Australijos dele

gatas William C. Wentworth ir
tės dėka.

(Nukelta į 5 psl.)
Pabaltijo diplomatiniu * įsiterpė. Jisai prikišo sovietams,
atstovu nota TT oene kad jie’ teikdami Pa?albą. žiūri atstovų nota j i gene ne tik poiitinėS) bet ir muitari- 

raliniam sekretoriui

Latvijos šventė
WASHINGTONAS. — Š. m.nės naudos. Ir čia jis pareiškė, ikad tautos, imdamos sovietines lapkričio mėn. 18 Latvijos WASHINGTONAS. _ Šių dovanas, turėtų būti atsargios, valstybės ’švehtės dieną, Lat- 

metų lapkričio 10 d. Lietuvos, Įa proga pacituodamas seną sa- 'Uos atstovas ir jo žmona A. 
Latvijos ir Estijos diplomati- kįnjt kuris dėl savo gilios min- Spekke suruošė priėmimą. Ja
niai atstovai Jungtinėse Ame- ties jau posakiu virtęs: me dalyvavo visk Lietuvos pa-
rikos Valstybėse pasiuntė ben _ Timeo Danaos et dona fe- siuntinybės nariai
drą notą sekretoriui Dagui rentos.
Hammarskjoldui. Jie savo no- Lietuviškai tai reikštų: Bijau 
toje atkreipė dėmesį į Sovietų danajų (graikų), net ir dovanas 
Sąjungos jų okupuotus kraš-, nešančių
tus bei Sovietų kolonializmą, Miestą paėmė apgavyste

Prisiminė popiežių
Jonę XXIII

WASHINGTONAS. — Š. m. 
lapkričio 3 d. Nekalto Prasidė
jimo šventovėje, Washingtone, 
įvyko iškilmingos pamaldos užpopiežių Joną XX, jo dviejų me[ Jungtinių Tautų žygiai, kad riausias Trojos dvasininkas La- kad S{reikus kursto komunis

Streikuoja plieno 
darbininkai

SAN PAULO, Brazilija. — varomą Pabaltijo valstybėse, Tai žodžiai, kuriuos, pagal San paulyje streikuoja plieno 
prašydami, jog būtų daromi;graikų mitologiją, kartojęs vy- fabrikų darbininkai. Atrodo,

tų vainikavimo sukakties pro- Pabaltijo valstybės atgautų 
ga. Į pamaldas, kurias rengė laisvę ir nepriklausomybę. 
Washingtono Katalikų univer
sitetas, buvo pakviestas diplo
matinis korpusas, išskyrus ko
munistinių kraštų atstovus. Iš 
pabaltiečių pamaldose dalyva
vo Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas ir jo žmona O. Kajec
kienė. Kartu dalyvavo ir pa
siuntinybės patarėjas dr. S.
Bačkis. Po pamaldų Waahing-

okonas trojiečiams, kai tie ren
gėsi atkelti miesto vartus ir pro

AUJAUSIOS ŽINIOS
— LaoH neutrali vyriausybė premjeru Macmillanu politi- 

sudaranti koaliciją su laosie-, niais klausimais, 
čiais komunistais. Laos gausiąs — Teisių profesorius Gaeta- 
karinę pagalbą iš raudonosios no Morelli iš Italijos ir buvęs

tai.
Streikininkai renkasi miesto 

aikštėse su plakatais: “Tegy
vuoja Castro”, “šalin užsienie
čius iš Kubos”.

tone arkivyskupas O’Boyle pa
dėkojo asmeniškai visiems dpi 
lomatinio korpuso nariams, da
lyvavusiems pamaldose.

Prekybininkų
konferencija

OTTAVVA. Prekybinių atsto
vų užsieniuose konferencija

Kinijos ir šiaurės Vietnamo.
— Bolivijoje paskelbtas ne

paprastas stovis, nes sodiečiai 
sukilo prieš kariuomenę.

Peru prezidentas Jose Luis 
Bustomante y Rivero Jungti-

Tik skolos
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja. — Naujai išrinktas Brazili
jos prezidentas Janis Quadrosnių Tautų generalinės aaamblė I rado ,jk gkQ,M Pa9iskun. 

jos užvakar išrinku Tarpiau-J dė jog pirmleji valdymo
tinio Teismo Hagoje nariais.

— Giratemalntt prezidentas
rikos - Azijos viršūnių konfe- Fnenlcs vakar pareiškė, kad j Ją iapkričio mėnesį Quadros iš renciją. ' Amerikos valstybių organiza- vykgta j Europ%
_ Japonijoje rytoj renka- ciJa turėt? PMi48ti aavo da

rnas naujas parlamentas, ' niua i Kubą nuver8tl FWel Cast
Kongiečių vadas Mobiliu ro 

vakar nutraukė santykius su T .
Lietuvos atstovas pas 

latvius

— Buvusi prancūzų koloni
ja Kongas pasiūlė sukviesti Af

Ghana ir jos kariams įsakė iš-
šaukiama Ottauioje naujojo pre vyk'i m Kongo
kybos ministerio G. Hees lap
kričio 30 d. ir užtruks dvi sa
vaites. Norima pagyvinti Kana 
dos eksportą, išstudijuoti visas 
galimybes 49 kraštuose, kur 
veikia Kanados prekybiniai at
stovai.

lAktuvų pilotai turi talkon 
tebėjo tehen

0TTAWA. Kanados keleivi
nių lėktuvų pilotams suteiktos 

'taikos teisėjų teisės, kokias tu
ri laivų kapitonai. Tuo bldu 
jie galės keleivius ir sutuokti.

• Izraelis auga Oficialiais 
duomenimis Izraelio gyventojų

— Dar 968 korėjiečiai rezi
dentai Japonijoje vakar repat- 
riavo į šiaurės Korėją. Viso 
48,955 korėjiečiai repatriavo.

— JAV Centro žvalgybos 
direktorius Allen W. Ibilles, 
atvykęs į Palm Beach, vakar 
informavo naujai išrinktą pre
zidentą Kennedy apie Vidurio 
Amerikos padėtį.

— Leopoldvillėje. Konge, Ket 
virtadienį paradavo pulk. Mo- 
butu 5.000 gerai disciplinuotų 
kareivių, atsakydamas į Jung
tinių Tautų teigimą, kad jo vy
rai “niekam netikę”.

WASHINGTONAS. — Šių 
metų lapkričio 13 d. Lietuvos 
pasiuntinybės nariai dalyvavo 
Latvijos valstybės šventės mi
nėjime, kurį ruošė VVashingto- 
no Latvių draugija. Iškilmių 
metu Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas pasakė sveikinimo kal
bą, paminėdamas J. F. Kenne
dy telegramą, jo atsiųstą Chi- 
cagos lietuviams š. m. lapkri
čio 4 d.

Kalėjimam gengsterių vadą 

CHICAGO, III. — Al Capo-
Vakarų Vokietijos karto- nės įpėdinys Chlcagoje — Ac- 

k ris Adenaiieris vakar pareiš- cardo teismo nubaustas 6 m. 
skaičius jau prašoko tris mili-l kė, jog jis gruodžio mėnesį kalėjimo ir uždėta jam $15,000
jonus.

metai būsią sunkūs.
Pagal nusistovėjusią tradici-

TRUMPAI IS VISUR

vyks į Londoną pasikalbėti su pabaudos bei teismo išlaidos. • gimtadienį.

•, Nauja prancūzų partija.
Buvęs artimiausias gen. de 
Gaulle bendradarbis ir de gaul- 
listų partijos kūrėjas J. Sous- 
telle kuria naują partiją, kuri 
būsianti grynai respublikoniš
ka ir konstitucinė.

Už kietą laikyseną Aliirljoa 
klausimu jis iš de gaullistų bu
vo išstumtas.

• šv. Raštas Novegljoje.
Apie 100,000 Naujo Testamen
to egzempliorių praėjusiais me
tais buvo parduota Norvegijoje.

• Sirijoje Amundo miestelyje 
sekmadienį žuvo 152 mokiniai 
kino teatre, kai ten įvyko spro
gimas.

• Indijos premjeras Nešim 
pirmadienį paminėjo savo 71-ąjį



jiArNRAaria draugais, chicago, iulinoia šeštadienis, 1960 m, lapkr. 19

CHICAGOS ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SKYRIUS MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

TRADICINI BALIŲ,
PROGRAMOJE: Aloyzas Baronas, seserų Blandy- į kuris ivvks sekmid lankr 20 d 7 v vak f Staliukus prašome užsisakyti iš anksto pas — 
Xl“ »- I i ' r B D BUDRIENĘ, Telef. RE 5-5167čių duetas ir solo, Ir Manigirdas Motekaitis. 

Veiks pulkas bufetas ir baras.

Redaguoja ED, šLLAlTlb ir A. IIUNIH 
1320 S. 48 et, Cicero 50, III.

Į VYČIŲ SALĘ!

Graži proga visiems praleisti 
linksmai šį vakarą Vyčių salėj, 
kur gros graži muzika. Šv. My
kolo parapijos Vyčių 5 kp. ren
gia šią pramogą draugams ir 
bendradarbiams. Neužmirškit at 
vykti. Al. Manstavičius

UOLIAI IR RŪPESTINGAI 
RUOŠIASI

Clevelando vyčiai, bendrši irvieningai pradėjo prisiruošimus gą rengia 36-ta kuona Sekanti 
busimajam L Vyčiu visuotiniam pramoga bus gruodžio 18 d. ir 
seimui, kuriam laikas jau yra ją rengia 5-ta kuopa, 
paskirtas 1961 m. rugpiūčio 24 -
27 d. Data jau yra patvirtinta 
ir L. Vyčių Centro valdybos.

I iDariaus-Girėno salėje, 4416 So. Western J Lauksime visų atsilankant RENGĖJAI
&

l/ftuvos yyc/c kėglių komandų stovis
( + —

St. Anthony Savings & Loan 15' į. ll'/a
Chicago Savings & Loan 15'2 13'aStandard Federal S & L 15 12
Liths Club 14 13

■Gaiva Restaurant 13’/2 13'/2
S. Bloom, Ine. 13 «/2 13 U,
Mazeika-Evans Funeral Home 13 14
Marzano’s Palace Bowl 8 19

St. Anthony S & L kėglių ko- zeika-Evans ratelis laimėjo dvi 
manda laimėjo tris rungtynes iš iš trijų iš Gaiva restorano. Gai- 
Standard Federal, pirmą 17, ant- va laimėjo pirma 6, po to laimė- 
rą 86, trečią 39. Taipgi padarė jo Mazeika-Evans gaudami taš- 
taškų ir laimėjo pirmą garbės kų 58 ir 22. S. Bloom komanda 
vietą lygiom su Chicago Savings laimėJ° 2- antras 37, gi paskuti-, — v/, k j lininvi,, “ė teko Marzano rateliui su 4730 vai. Visi kviečiami atsilanky- U as p taškais. Aukščiausi individua-ti. ' | ke Ghlca»° Savui«8 komandą, Įiaį žaidimai teko Ann Marįe

— Lapkričio mėn. 27 d. įvyks laimėdami taškų 76 ir 35, o pir- paukstis 219, gi iš virų Antanas 
“bowlingo” pramoga. Žaidimai mas rungtynes pralošė 20. Ma- Gendrolis 240.prasidės 3,15 vai. Queens Recre-1 __ , s "____ _______________

mas 5-tos kuopos lapkričio 19 d. 
L. Vyčių salėje. Pradžia 8.30 v.

— 112-ta kuopa ruošia šokių 
vakarą lapkričio 23 d., trečiadie
nį, L. Vyčių salėje. Gross “Top 
Tones” orkestras. Pradžia — 8,

ation salėje, o vakarienė — 7 v.; 
L. Vyčių salėje. Šį kartą pramo- DIDYSIS CHICAGOS TURNYRAS

— Visas žinias į vyčių sky
rių reikia siųsti nauju adresu, 
kuris yra puslapio viršuje. Ad-Lapkričio 3 d., V. ir P. Glugo- resuoti reikia taip: Ed. Šulaitis,, l°ks metinis turnvra3, kurio lentelė:

dų rezidencijoje, busimojo L. 
Vyčių org. seimo rengimo komi
sija turėjo jau antrą susirinki
mą, kuriame buvo išrinkta ir 
šios komisijos pilna valdyba: An 
tanas Buknis — pirm., M. Trai- 
nauskaitė ir Uršulė Jankauskai-

1320 So. 48 Ct., Cicero 50, III. 
Galima pranešti ir telefonu, 
skambinant OL 6-1357.
ŠACHMATAI

Norman Hansen, 28 m., Chilli- 
cothe, Mo., įvykusiam kukurūzų 
rinkimo konkurse
vietą.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif. Čių pateko ir Marytė Naujokai 

tytė, žinomo skautų veikėjo 
Mykolo Naujokaičio dukrele, 
lankant; Pnmona, Calif., kata-

rašytas scenos vaizdelis “Kalė 
dų dovanos”, Vaidinime daly
vauja šeštadieninės ir parapi
jos mokyklos lituanistinės kla- 
sėa mokiniai zuikių, voveraičių, 
angelu, snieguolių ir lėlių rolė
se. Bus gausiai įpinta Kalėdų 
giesmių ir dainų. Režisuoja O. 
Razutienė. Po vaidinimo šo
kiai. Prie įėjimo aukojama li
tuanistiniam švietimui parem- 

laimėjo pirmą ' ti.
, Populartuna laimėjusi lietuvaitė 

" ’ Notre Dame aukštesniosiosbet žaisdami pas vyrus turės ' mokyklos laikraštėlis The 
pasitenkinti kuklesniais laimė- Knigb’ spalio 26 d. numery ap- 

jaunių i rašo Homecoming karalienės

Kalėdų vaidinimai
Gruodžio 26 d. 5 vai. litua- ...nistinė šeštad. mokykla šv Ka n ų aukste.-,niąją mokyklą. Vė,^ 

zimiero parapijos salėje ruo- hau šios Penkios kandidatės 
šia Kalėdų eglutę. Bus pastaty- J karaIlenes- Palydovų lydimos 
tas rašyt. Jurgio Gliaudės pa-> turėJ° prieš audito-

» ~ _ —      5 _ 1 _ 1 • . l • riją ir pasakyti trumpas kal
bas. Pravesti galutiniai rinki
mai, kurių laimėtoja į karalie
nes buvo lietuvaitė Marytė Nau 
jokaitytė. Jos palydovas buvo 
Notre Daine mokyklos senjo
ras Gvides Šakys. Homecom
ing karalienės karūnavimas su 
didelėmis < tremom jomis įvyko 
spalio 28 • 29 d. I. *f.

Lapkričio 19-20 d., Foster ko, o žiūrovams bus parodytas
Parke, krepšinio sezoną atida- gražaus lygio krepšinis išsivy- i jimais, negu žaisdami
ryti sueis net septynios vyrų 3tęš per ilgus tremties darbo klasėje per praeitus tris me- rinkimus, kuriuos pravedė sio3 
klasės Chicagos lietuvių krep- metus.
šinio komandos. Tai trečias Štai kaip atrodys turnyro
nuga ėtojas apdovanojamas Pirmos rungtynės šeštadic* 
konsulo dr. P Daužvardžio nį 12:30 v. p. p. tarp A.S.K. 
taure- j Lituanicos ir C.L.S.K. Aras.

Pirmaisiais šio turnyro me- i Lituanica yra praeitų metų 
tais turnyrą laimėjo Chicagos Chięagos turnyro meisteris ir

tus.
Tauras yra naujausia krepši

nio komanda Chicagoje. šiame 
turnyre pirmą kartą pasirodys 
mūsų tarpe Tauro penketukas. 
Tako girdėti, Kad ši komanda 
susidaro iš vyresnio amžiaus 
žaidėjų, veteranų, net iš toli-

mokyklus vyresnieji mokiniai. 
Iš įvairių aukšt. mokyklų bu
vo parinktos pagal balsų dau
gumą 5 princesės. Į tą skai-

DAKBININKAS GAXJS 
175,000 DM..

Matt Cholipski, 28 m. darbi
ninkas, gyvenąs Chicagoj 9635 
Avenue L, gaus iš Repųblic 
Steel, Holmes Construction 
Co. ir Matai & Thermit Co. 
kompensacijos $175,000. Jis 
darbe krito iš 40 pėdų aukščio 
ir susilaužė abidvi kojas.

Neris. Antrų metų Chicagos vienas iš turnyro favoritų, mos Australijo.3. Kadangi šios 
tė vironirm Znfiln MflionA  I Chcss Life, greta dažnai meisteriu tapo A.S.K. Lituani- 1959-tų metų lietuvių meisteris komandos dar neteko matyti,
„utlrimū ^t ^ BemadalKark "L““"?1? Lomb’rd>'' Rc ° trečiųjų metų meisteris ir daugel) metų lietuviško krep yra labai sunau pramatyti josr,™““. ™ 3hevsk‘° PradeJ° W-l.«- turės būti išaiškintas S, savait- šinio ' didžioji- komanda. Po 'laimėjimus Chicagos turnyre. 

Pirmąsias rungtynes Neries

VYRŲ CHORO PADĖKA
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras žurnalistams — V. Būtėnui, L. 

“Vytis”, įsikūręs 1949 m. spalio Simučiui, A. Valentinui, kun. P. 
mėnesyje, savo 10 metų kultūri- Garšvai, MIC, kun- J. Prunskiui, 
nės veiklos minėjimą pravedė š. A. Antanaičiui, V. Meškauskui, J. 
m. spalio mėn. 2 d. Chicagoje. Ta 1 Pronskui, Al. Gimantutj S. Vaino- 
proga reiškiame nuoširdžią pade- , • laikraščiams — Draugui,

liūs iždininkas. Pradėjus nuo rįją apje jaunuosįus Amerikos „ , . .....
pirmininko ir baigus iždininku, ! meisteriu8 nuo Curt Brasket, S d’ . . . , .. . 7, 4 U /epastiprejusi,
visi yra dideli veikėjai ir vyčių Minne8ota. žada paliesti Berli- laimes- K&s nu3,ncs se;' tlk Vlenais m^ais vyresne. Ko- pirmasis penketukas žais priešidealų mylėtojai. Vietos vyčiai nerį Curdo Tautvaišą ir kitus.! «>«<> Pamojo turnyro laurus: mandos likimas krenta ant A- Nerieg R _ Tau(g laimėtoi 
džiaugiasi, kad iš tokių rimtų na Taigį mūsų meisteris Povilas Nens’ Gal Lituanica? O merikos lietuvių elemento pe
riu susidarė seimo rengimo korn. Tautvaišas susilauks platesnio ^a’ jaunesne ar naujesnė čių. Be jų Lituanica bejėgė, su 
valdyba. įr pe]nyto įvertinimo iš Ameri- komanda? Niekas laimėtojo ne jais, o ypač su Kamarausku,

J. Sadauskas buvo išrinktas ko8 šachmatų spaudos. gali užtikrinti. Tik vienas fak- Lituanica pajėgus ir patyręs
garbės pirm. ir komisijoje ren- lapkričio nr. tas aiškus “ bus arši ir idomi vienetas.giasi daug pasidarbuoti, ypatin- Tautvaišog ’ Palčįausko lai. kova. Nuo pirmo švilpuko pra-1 Aras yra atkaklus, aukštas.

aU ? .•••; minėjimus Illinois komandai run bedančios rungtynės iki tau- Pasiryžęs ir jaunas. Formulė,Del viešbučio pasirinkimo pra gu Wisconsin rėš įteikimo, bus išlieta daug kuri sutekti gali Lituanicai ne
— Boston Sunday Globė, lap- prakaito ir įdėtos gražiausios vieną liūdną momentą šešta- 

kričio 13 d., mini Kazio Merkio j pastangos kiekvieno penketu- j dienį.
laimėjimus JAV komandai iš ko 
respondencinių rungtynių su Ca- Į

Tai burtų laimė. Su Valaičiu, 
Varnu, Žvinakiu ir kitais pui
kiais krepšininkais, Neries I-ji 
komanda be didesnių sunkumų 
atsidurs finale, nebent anks
čiau minėti žaidėjai negalėtų su

ką Chicagos ir apylinkių bei kitų 
miestų lietuviams, kurie praėju
siame laikotarpyje gausiai daly
vavo mūsų koncertuose, operų 
spektakliuose ir kitokio pobūdžio 
programose.

Ypač reiškiame gilią padėką 
tiems, kurie tieMoginiai prisidėjo 
prie mūsų dešimtmečio minėjimo 
pasisekimo:

Operos Globėjams M. ir A. Ru
džiams už surengimą didingo po-

nešimą padarė M. Trainauskai- 
tė. Apie koncertinės programos 
sudarymą seimo metu, raportą 
pateikė Petras Gruodis, kuriam 
teko tartis su čiurlioniečių va
dovu muziku Mikulskiu, kuris 
kvietimą priėmė tik galutino su
sitarimo nepadarė. Koncertinė 
programa bus išpildyta šeštadie
nio vakare — rugp. 26 d.

Toliau buvo kalbėta apie gar
bingojo L. Vyčių nario Jokūbo 
Stuko atvykimą į Clevelandą su 
judamais paveikslais, kuriuos 
jam pavyko nutraukti ne tik be
silankant po įvairiausias pasau
lio šalis, bet ir mūsų tėvynėje 
Lietuvoje. Šie paveikslai labai 
aiškiai parodo, kaip ten mūsų 
broliai ir sesės turi nešti bolše
vikinę priespaudą ir skurdą. Šie

nada, Ispanija, Argentina ir Ju- mėjo antrą vietą pasaulio pirme-
eoslaviia kuriose lis oelniio nybėse’ ^P2*^- dalyvavo 40 
f,. T... J • valstybių, iš kurių 12 pateko į

‘ .U. baigmę- I- Sovietai 34 tš.. iš 44;2. JAV 29; 3. Jugoslavija 27, to
liau Vengrija, Čekoslovakija, i

ji Merkio laimėta partija prieš 
Ivan Maričič, Zagreb.

— Vincentas Žukaitis, Day- 
ton, laimėjo trečią vietą Ohio 
pirmenybėse, sukoręs 5’/2 - l'/2 t.

Šios rungtynės turėtų būti 
pačios įdomiausios pirmojo tur
nyro rato.

Lituanica (antroji vs. Jūra 
buvusi Baltijos Jūra).

Lituanica II jaunas vienetas, 
praeitais metai3 žaidęs Gintaro 
vardu. Tai daug dirbąs penke-

važiuoti laiku į šj turnyrą. Ne- kylio; kun. J. Kubiliui. SJ, už šv.
ries I penketukas turi gera I Mlšių ,auką’ kanu ,V‘ ząkarauskai ' . uz puikų pamokslą, solistams G.
progą pakartoti anks’ybesni Peškienei ir V. Liorentui už solo
turnyro laimėjimą. pamaldų metu;

Ka3 laimės, kas pralaimės. Operos dirigentui A. Kučiūnui 
bet žiūrovai matys puikaus 5e honoraro paruošusiam ir diri- 
krepšinio šiame turnyre. P. 2 j gavusiam dešimtmečio koncertą, 

taip pat be honoraro dainavu-

uiiiHUitūu !'!itii*tiiinimiiiniiiiiiniiiiiii
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal-

sieiras solistams koncerte — M. 
Kripkauskienei, R. Masti ©nei, D. 
Stankait\tei, S. Barui, A. Braziui,

Naujienoms, Dirvai, Vienybei, 
Sandarai, Darbininkui’,- -Laisvajai 
Lietuvai, Aidams, Tėviškės Žibu
riams, Margučiui; lietuviškos ra
dijo valandos vedėjai S. Barčus 
be atlyginimo 10 m. garsinusiai 
mūsų programinius darbus; dail. 
A. Valeškai, dail. A. Karsokaitei; 
komp. Jakūbėnui; Tėvams Jėzui
tams už teikiamas patalpas repe
ticijoms ; sukaktuvinio koncerto 
rėmėjams — J. F. Gribauskui, 
A. J. Grigui, J. Mackevičiui, J. 
Pakel, J. Petkui, A. Pučiui, V. ir 
J. Stankams, L. ir B. Bartašiams, 
E. ir B. Blinstrubams, J. Dudė
nui, V. šarkai, Lituanikos Sporto 
Klubui, E. ir J. Motiejūnams, O. 
ir B. Mulioliams. A. .Pupkai, dr. 
P. Kisieliui, D. Kuraičiui, J. Plei- 
riui, K. Seklaičiui, O. ir V. šiim- 
kams, E. ir A. Šimkūnams, A. 
Stempužienei, B. Jonušui ir M. 
Bajorūnui. Taip pat nuoširdus 
ačiū sveikinusiems raštu iš kitur 
ir visiems tiems, kurių čia nėra

Bulgarija, Argentina ir kt.
__ _________ , Runęyn«* su Sovietais Fi- tuRag negu SjQ k,ubQ j kQ_ kienFS pasakų knygą
— Kazys Škėma, Detroit, Mi- ®he"s ^a,&e lygiom su Tai Lom manda bet dėja dar neužtenka.

čhigano pirmenybėse baigė gru- bardy lygiom su Botvimku ir pažengusi nugalėti Jūra * pė je su 5-2 tš Laimėjo Ange- Byme lygiom su Korčno jum. Tik mai P^gus, nugalėti Jurą. 
lo Sandrin su 6'/2 tš. (Bisguier pralaimėjo Smyslovui.

— lynas Žalys Quebeco pirme USCF Ratinye Kazys Škė-
nybėse baigė aštuntuoju iš 30 da ma žymimas^su 2188 tš., jam be- 
lyvių. Žalys davė simultaną Mon trūksta 12 tš. iki meisterio kla- 
trealio lietuviams. Laimėjo 5,; ses‘VA.A..V H -“-s. — pralaimėjo Capkauskui ir su 2i- Gediminas Šveikauskas 2096,paveikslai sutraukia dideles žmo J lygiomis R- Radys 2020, J. Vilkas 2010.nių minias ir visi džiaugiasi juos - _ liefuviu9 A. Zujus 1965. Staknys 1964, Vi-

pamatę. 4.1, Bostono tarpklubinėse. Mū- 1908, Šalkauskas 1863, Ma-
ių pąvd s ų r ymas us knmandni nebuvo šveikaus- kutenąs 1849, Veveris 1840, Kar | .jag komandas Jūra yra anks- pUSKH, JLoIm, Iu. K VOlKRUSKžlS

1810, Gedraitis 1793, Vyt. Skib- 
niauskas 1790, Gilvydis 1750.

— Chicagos Neris, lapkričio 
12 d. turėjo žaibo turnyrą, ku
riame be lietuvių dalyvavo ir 
kiti Chicagos šachmatininkai.

— Bostono Sehoolboy pirme-

sų komandoj nebuvo Šveikaus 
kų.

Lapkričio 19 Sylvania atvyks
ta pas lietuvius į So. Bostoną. 
Gruodžio 3 d. rungtynės su Bo-

Jūra yra niekad i neturėjusi 
progos pilnai išsivystyti ko
manda. šiemet persioi zaniza- 
vus ir, pagal gandus, sustiprė
jusi, Jūra turėtų pasitenkinti 
laimėdama prieš Lituanica II. 
Laimėjus pirmąsias rungtynes, 
turės susitikti su Lituanica 1 
—Aras laimėtoju. Prieš abi

J. Braziui, J. Vazneliui; Operos galimybės išvardinti, bet kurie
v'aNDOS FrRAN- C,Wro,: A S,e|>hen“' A' 1 “du prisidė-votai Muštruotą VANDOS FRAN Ge4uj F strolia, dlrbu^,m, su jo praeitMne deSimlnu-tyje prie 

chorais; rež. K. Oželiui, dail. Vyt. mūsų choro atliktų darbų.
Virkau, muz. L Šimučiui, Jr.; VYRŲ CHORAS

gruodžio 3 d., vakare, liet. sve
tainėje, gruodžio 4 d. Yra ma
noma, kad jie bus rodomi Šv.
Jurgio parap. svetainėje.

Dėl gruodžio 4 d. rodymo dar, ti ... _x x t o* i , a- ylstonu, 10 d. su Cambndge 2nėra gauta iš J. Stuko galutino f d a •

čiau gražiai oasirodžiusi, bet 
deja turi daugiau pralaimėjimu 
negu laimėjimų.

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAM

4545 Ueat 63 r d Street
Chicago 29, Illinois 

lllllllllllliiui.ini illiuilIliiiiIlullllllUUIIisusitikimo. Apie tai pranešime 
vėliau. Būtų gerai ir labai įdo
mu, kad Clevelando liet. visuo
menė jau iš anksto pradėtų ruoš 
tis šiuos paveikslus pamatyti,

ir gruodžio 17 su Bostono meis
teriu — Carabridge 1.

— Didžiojo Bostono atviras

Neris II vs. Tauras
Neris II komanda, nors jau

na, bet yra patyrusi ir pajėgi. 
Su Armon, Btn-vich, Nails, 
Karšu ir kitais, sudaro stiprupirmenybes laimėjo Carl Free- bus įvykdytos gruodžio

man, Oklahoma. Pernykštis mei 17 ir baigtos snusio 6 d. Pra-storis Gediminas Šveikauskas ne citaH pirmenybes laimėjo mūsų! vienetą ir gali parodyti neblo-nes Clevelando lietuviška pub- , Algis Ma kaltis. K. Merkis gą krepšinio lygį savo klasėje,lika tokių paveikslų nėra mačiu- , , .n..MR.n n ui pirmenybe- — ■ - ■■ -------si ir ilgai neteks matyti. Senelis I
VYČIŲ TARPE

— Vidurio Amerikos vyčių su 
važiavimas įvyksta šį savaitga-

lumbia univ. B kl 
se pasirodė Gintautas Vaičaitis, 
jis pelnė 2VĮ. tš., Algirdas Leo
navičius baigė su 3 tš.

— Lattvis EndzelinU, 6-tą kar 
tą laimėjo Pietų Australijos pir-

IĮ, lapkričio 19-20 d.d. Detroi- menybes, sukoręs 9' j-I'į. tš. 
to Sheraton-Cadilac viešbutyje, šiose pirmenybėse pasirodė prieš
Antrąją suvažiavimo dieną J. 
Stukas parodys filmą ir padarys 
pranešimą apie pavergt. Lietu
vą.— Fatt Frolic vardu vadina
mas šokių vakaras yra rengia-

dešimt metų buv. P. Australijos 
meisteris Romanas Arlauskas, 
jis žymimas su 6 tš. ir 1 nebaig
tą-— JAV komanda (Fisher, 
Lombardy, Byme, Bisguier), lai

Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti į didžiojo 
mūsų tautos veikėjo ir Lietuvos valstybės buv. prezidento <lr. 
KAZIO GRINIAUS 10 indy mirties sukaktuvių

MINĖJIMĄ,
kuris įvyks lapkričio 27 dieną, sekmadienį, 2 vai. Lietuvių Audi torijoj*. 3133 S. Hslsted St.

PROGRAMOJE: 1) dr. J. Pajaujo kalba įr 2) Meninė dalis.
Įėjimas nemokamas

L. V. Liaudininkų S-gos Čikagos Skyrius

Help Fi^ht TB

Ūso Chrittmas Soals

Tokie ženkliukai platinami Ka
lėdų proga. Ui juos surinkti plni-

S
ai bus naudojami kovai prieš 
Žiovą.

Trys su puse tniliono praktikuoja šį

pamaldumą vien tik Amerikoje!

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES

ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuvių kalba knygelė tau daug padės 

SiŲsk 25c —
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Šeštadienis, 1960 m. lapkr. 19

Žuvusiems už laisvę paminklai ir

TAUTOS RYŽTAS
Chicagos lietuviai, rytoj susirinkę į Jaunimo Centrą (prie 

Tėvų Jėzuitų vienuolyno), bus liudininkai retų iškilmių, kurios prasidės 10 valandą rytą su pamaldomis.
L.V.S. "Ramovės” Chicagos skyrius yra surengęs Lietuvos 

kariuomenės 42 metų sukakties minėjimą ir jo rūpesčiu ir pas
tangomis pastatyto žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo pa
šventinimą. Šis paminklas yra pastatytas Tėvų Jėzuitų kieme, tarp vienuolyno ir Jaunimo Centro rūmų.

Šių iškilmių programa rodo, kad joje dalyvauja, be aukštų 
buvusių Lietuvos kariuomenės karo vyrų, vyskupas Vincentas 
Brizgys, Kauno arkivyskupijos koadjutorius, Juozas Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Washingtone, prel. Mykolas Krupavičius, bu
vęs Lietuvos žemės ūkio mlnisteris ir Lietuvos seimo atstovas, 
Lietuvos išlaisvinimo veiksnių bei kitų lietuvių organizacijų atstovai.

Esame tikri, kad visi paminklai, kurie buvo* pastatyti Lietu
vos gynėjams, žuvusiems už mūsų tautos laisvę ir nepriklauso
mybę pagerbti ir atminti, bolševikų okupuotoje Lietuvoje, yra 
paniekinti arba visai nugriauti. Kai laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo siekusi tauta didžiavosi savo kariais ir jiems buvo dėkinga 
už atidavimą jos laisvei atkovoti brangiausi savo turtą — gy
vybę, okupantai ne tik žuvusiųjų karių didžiąją auką, bet visos 
mūsų tautos siekimus ir troškimus išjuokė, paniekino. Tai turint 
galvoje, L.V.S. "Ramovė” pastatė jiems paminklą laisvame kraš
te. Pastatė tam, kad ne tik pagerbtų žuvusiųjų brangų atmini
mą, bet kad šis paminklas, kurin yra įmūryta ir Lietuvos žemės 
žiupsnelis, ir Gedimino pilies Vilniuje plytų trupinėliai, primin
tų jų auką ir taip pat mūsų šventas pareigas nenurimti, ir tol 
rankų nenuleisti, kol bus išlaisvinta Lietuva, kol ir vėl bus galima 
atstatyti žuvusiems paminklai pačioje nepriklausomoje Lietu
voje. Jis turės kelti mumyse ryžtą, stiprinti vienybę ir nenuilsta
mai vykdyti didįjį idealą, kurio siekdami Lietuvos kariai po I-jo 
Pasaulinio karo savo kraują liejo ir savo gyvybes paaukojo. 

Laivui 40 mėty
Tėvų Marijonų leidžiamas, dienraščio Draugo spaustuvėj 

spausdinamas savaitraštis LAIVAS buvo pradėtas leisti 1920 me
tais. Pirmasis jo numeris pasirodė lapkričio 24 d. Per visus šiuos 
40 metų jis buvo leidžiamas be pertraukos. Dabartinio jo redak
toriaus kun. dr. K. Matulaičio, ir administratoriaus kun. K. Veng
ro šių dienų platūs užsimojimai, vajus ir kitokia veikla, aiškiai 
pasako, kad Laivas ir toliau plauks į savo skaitytojų namus, 
plauks pagyvėjęs, pagerėjęs ir dar per platesnius lietuvių visuo
meninius vandenis. Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai Laivui 
ir jo vadovybei!

TIKIU Į SIELOS NEMARUMĄ

ANTANAS JUŠKA

Tikėjimas į amžinąjį gyveni
mą, apie kurį kalbėjome perei
tą kartą, suponuoja sielos ne
marumą. Jei sielos iš viso nė
ra, jei ji miršta su kūnu, tikė
jimą į amžinąjį gyvenimą tek
tų priskirti prie pasakų. Prieš 
pusę šimtmečio kai kur stip
riai šaknis leido materializmas. 
Jis teigė, kad pasaulyje be ma
terijos nieko daugiau nėra. 
Tai, ką mes vadiname dvasia, 
anot tos pažiūros, yra vien me
džiagos subtilus pasireiškimas. 
Sielos egzistencija prieštarau
ja mokslui, išpūstu tonu užbai
gia savo tvirtinimą materialis
tai.

Kokiam mokslui? — turime 
teisę jų paklausti. Gal įstaty
mams — žmonių, prigimties, 
Dievo? Ar ne labiau įstatymus 
pagerbs tas, kuris tiki į sielos 
buvimą, jos nemarumą, kuris 
laukia amžino užmokesčio, jei 
nusilenks jiems, juos pildys? 
Ar tada ir patys įstatymai ne- 
įgys daugiau saistomos ir am
žinos galios? Gal filosofijai? 
Šios srities pasišventę darbi
ninkai dirba šimtmečių šimt
mečius. Ar jie išsprendė visas 
medžiaginio pasaulio paslap
tis? Juo gilyn į mišką, juo 
daugiau medžių. Tikras filoso
fas, kas liečia daiktų esmės 
pažinimą, sutiks su graikų iš
minčium — juo daugiau studi
juosi, juo labiau patirsi, kad 
nieko nežinai. Tik anafalbe- 
tams yra viskas aišku.

Gamtos mokslui? Materialis
tai mėgsta tvirtinti, esą, žmo
gus yra sudarytas vien iš kū
no, jis neturi sielos, o tai, kas 
siela yra vadinama, tėra pa
prasta smegenų funkcija. Į tai 
tebūna leista atsakyti vieno 
medicinos žurnalo tokiu pareiš
kimu: "Įsivaizduokime, kad 
mokslo pagalba mes galime 
stebėti smegenų funkcionavi
mą, išmatuoti jų temperatūrą, 
įžvelgti jų molekulių judėjimą, 
suprasti, iš kur įsakymai atei

na, kaip susidaro jose harmo
nija. Tai būtų nuostabus daly
kas. Tačiau iš to dar nesura- 
sim pačios minties. Smegenų 
anatomija dar neveda mūsų į 
pačios minties gelmes... Jei mū
sų Aš nėra nieko daugiau kaip 
smegenų masė, kaip jų atomų 
judėjimas, mokslas tada su
sektų, kurios smegenų moleku
lės galvoja, kurios jaučia, ku
rios planuoja, kurios teisia, 
kurios' bijo, kurios džiaugiasi”. 

Siela — ne medžiaga

Dėl tų smegenų, kurios, anot 
materialistų, sudaro žmogaus 
sielą, norėtume plačiau pasisa
kyti. Jie kartais taip argumen
tuoja: po mirties žmoguje nie
ko nebelieka, nėra jokios sie
los, o jei ji būtų,' žmogus galė
tų ją savo rankose palaikyti. 
Tai, ką mes vadiname siela, 
yra paprastas smegenų funk
cionavimas — vaiko smegenys 
yra maži, jo mintys yra ma- 

*žo8, senio smegenys yra senos, 
jo galvojimas yra senas, kieno 
smegenys yra nesveikos, to ir 
mintys yra nesveikos. Tokiuo
se teigimuose yra daugybė 
klaidų.

Niekas nepaėmė sielos į ran
kas. Ar kas į savas rankas su
ėmė saulės spindulėlį? Ar kas 
savose rankose laikė tiesą? 
Kam pavyko į savo delną su
imti elektros srovę? Elektros 
srovės ne8uimam, tačiau ją 
juntam — ji kaitina, ji Švie
čia, ji mus sukrečia. Kas taip 
galvoja, eina teisingu keliu. 
Panašiai sielos mes nematom, 
tačiau jos funkcionavimą jun
tam.

Smegenys sudaro sielą. Kas 
gi yra smegenys? Argi ne me
džiagos masė, kurią mes gali
me pasverti? Kas gi yra meilė, 
entuziazmas, dorybė, pyktis, 
nuodėmė, kaip ir daugybė kitų 
sielos pasireiškimų? Juk tai 
yra kažinkas dvasiško. Kaip gi 
gali medžiaga dvasios pasireiš-1

kimus sukurti? Jei dvasia te
būtų smegenų funkcionavimas, 
kaip gi ji sukurtų abstrakčią, 
kartais liečiančią begalybę, idė
ją? Jei kas tiki, kad siela tėra 
smegenų funkcionavimas, turi 
sutikti, kad tik Mykolo Ange
lo ranka, jo plaktukas sukūrė 
Mozės statulą, Švento Petro 
bazilikos kopulą. Daug svar
besnį dalyką anksčiau meni
ninkas atliko, sukurdamas sa
vo sieloje būsimo projekto idė
ją. Ranka, teptukas ar plaktu
kas tik sukurtą planą išpildė. 
Kas gi svarbiau: pati kūryba 
ar jos įvykinimas?

Mes Lškylam virš medžiagos
Mūsų galvojimo galia mmus 

pakelia aukščiau visos visatos. 
Didingos yra žvaigždės rudens 
danguje, tačiau žmogaus min
tis yra kur kas vertingesnė, 
pranašesnė už jas visas. Pir
mos yra ribotos, antroji siekia 
begalybę. Tas mūsų Aš yra 
kažinkas nepaprasto. Kas tas 
yra Aš manyje? Mano galva 
galvoja? Ne. Aš galvoju. Ma
no širdis myli ? Ne. Aš myliu.1 
Matė kas nors tą mūsų Aš? 
Niekas. Girdėjo kas nors tą1 
mūsų Aš? Niekas. Iš kur tai 
paeina tas Aš manyje? Iš am
žino Aš, kuris pasakė apie sa
ve: "Aš esu, kuris esu” (Ex. 
3:14). Tas Aš manyje palieka 
toks pat — vakar, kaip ir šiandie, prieš metus, kaip ir po 
metų. Toks pajutimas to Aš, 
jo nesikeitimas, jo sąmoningu
mas negali būti suvestas vien 
į smegenų biologinį funkciona
vimą.

Tačiau be smegenų negali 
siela šioje žemėje pasireikšti. 
Visai teisingas yra galvojimas. 
Smegenys yra sielos įrankiai. 
Jų vaidmuo prilygsta telefono 
budėtojui. Kai kas jas teisin
gai prilygina prie mikrofono. 
Jei mikrofonas yra sugedęs, 
silpnas tebus oratoriaus girdė
jimas. Juk ne pats mikrofonas 
kalba, o žmogus per mikrofo
ną kalba, kaip lygiai ne pačios 
smegenys apreiškia sielą, o 
pati siela per smegenis apsi
reiškia. Smegenys tėra sielos 
instrumentas. Instrumentą daž
nai galima pataisyti.

Jei siela tebūtų smegenų 
funkcija, iš kur žmogus sem
tųsi jėgų kovoti prieš tai, kas 
sudaro pavojų pačio žmogaus j 
biologinei egzistencijai ? Did
vyrio, kaip ir šventojo kulto, 
kuris aukoja savo gyvybę, ar 
tai už medžiaginį, ar tai dvasi
nį gėrį, mes neturėtume.

Katalikų tikėjimas, kuris 
yra paremtas ne tik apreiški
mu, bet ir logišku galvojimu į 
sielos buvimą, į jos nemaru
mą, yra toks tvirtas, kad kas 
tokios tiesos nepriima, tas pa
lieka anapus Bažnyčios. Čia jo
kios koegzistencijos su pliku 
materializmu, kuris suveda sie
lą į smegenų funkcionavimą, 
niekada nebuvo ir niekada ne
bus. Kas kitaip galvoja — vė
jus sėja.

Tęsinys
Inteligentą žmogų, besimeldžiantį bažnyčioje, re

tai galima buvo pamatyti. Man pačiam gilaus įspūdžio 
padarė stud. Leonas Bistras, kuris klūpodamas bažny
čioje kalbėjo rožančių. Ir dabar, imdamas rožančių į 
rankas, visuomet prisimenu tą gražų ir patrauklų 
Bistro su rožančium rankoje vaizdą. Jo ir a. a. mamy
tės pavyzdžių dėka ir aš pamilau rožančių, su kuriuo 
nesiskirsiu ligi savo amžiaus pabaigos.

Stud. Vytautas Endziulaitis labai teigiamai ir auk
lėjamai veikė moksleivius ne tik savo paskaitomis ir 
prakalbomis, bet ir savo vidine šiluma, draugiškumu, 
paprastumu, mokėjimu prieiti prie moksleivio ir jį 
tinkamu žodžiu prakalbinti. Nedaug teko sutikti žmo
nių, kurie savo kilniomis būdo ypatybėmis sugebėjo 
taip veikti ir įtaigoti savo jaunesniuosius draugus, kaip 
Vytautas Endziulaitis. Su juo susipažinau būdamas 
ketvirtoje gimnazijos klasėje. Jis tuomet buvo, jo pa
ties žodžiais kalbant, senas studentas. Tokiu slapy
vardžiu jis dažnai pasirašinėdavb savo straipsnius 
Ateities Spinduliuose. V. Endziulaitis po savo paskai
tos su savo klausytojais darydavo paprastai pasikal

bėjimus — koliokvijumus skaitytos temos klausi
mais. Aš savo atsakymais į jo statomus klausimus 
atkreipiau jo dėmesį. Po vienos tokios paskaitos jis, 
priėjęs prie manęs, pasveikino mane vardu, lyg būtu
mėm seni pažįstami. Tokiu būdu užsimezgė mudviejų 
pažintis, kuri nenutrūko ligi jo perankstyvos mirties. 
Dažnai mane aplankydavo ir eidavom pasivaikščioti į 
užmiestį. Jis pilnas buvo įvairiausių problemų. Tuščių 
kalbų nemėgo. Nešokinėdavo nuo klausimo prie klau
simo. Iškeltą klausimą nagrinėdavo iš visų pusių. Aš, 
žinoma, kaip ketvirtos klasės mokinys, senam studen
tui menkas buvau partneris diskusijoms vesti. Paga
liau tokie pasikalbėjimai ir nebuvo diskusijos, bet pro
fesoriškas klausimo klostymas. Man tekdavo tik ret
karčiais pritarti ar kokį klausimą pastatyti.

Bet Vytautas nebuvo mokslo aureole prisidengęs 
neprieinamas autoritetas. Jis buvo linksmas vyras. 
Ypač mėgdavo dainą ir ją traukdavo net rimtų susi
rinkimų laisvais tarpais. Grįždami iš pasivaikščiojimo 
neretai užeidavom į tą ar kitą vyresniųjų gimnązis- 
čių bendrabutį. Mergaitėms jis buvo laukiamas sve
čias. Jos mėgo jį patį, jo dainą, jo linksmą žodį, pro
tarpiais įterpiamą į rimtus klausimus, kurie mokslei
viams kvaršino galvas. O revoliucijos metais ir atei
ties nepriklausomoji Lietuva, kuria mes tvirtai tikėjo
me, tokių klausimų mūsų galvose kėlė daug.

Be Vytauto Endziulaičio, dažnai mums skaitydavo į 
paskaitų stud. Leonas Bistras. Jis buvo karo metu mo
bilizuotas ir, kaip buvęs medicinos fakulteto studentas, 
paskirtas medicinos puskarininkiu. Kalbamu metu jis 
dirbo Rumunijos fronte. Revoliucija jau buvo demo
ralizavusi rusų armiją. Armija iro. Tad jam nebuvo

sunku dažniau lankyti Voronežą, kur turėjo savo senų 
draugų, kaip kuru M. Krupavičius, dr. Eliziejus Drau
gelis ir visa eilė kitų vienminčių studentų. Čia visada 
rasdavo ir laisvą pastogę pas Krupavičių ar Draugelį 
galvai priglausti ir nemokamų barščių su duonos rieke.

Bistras buvo mėgiamas paskaitininkas. Jau tada 
buvo visapusiškai ir plačiai apsiskaitęs. Be to, jo pri
gimtas filosofiškas protas ir sugebėjimas ir sunkiau
sius klausimus gvildenti populiariai moksleiviams pri
einamai į jo paskaitas traukė gausius klausytojų bū
rius. Jo temos buvo dažniausia filosofinio turinio. Bet 
dažnai lietė ir to meto aktualius politikos ir socialinius 
klausimus. Tie klausimai buvo ypač mums įdomūs, 
nes iš teoretinio klausimo sprendimo pereidavo prie 
konkrečių lietuviškųjų problemų. Iš jo skaitytų paskai
tų prisimenu šias: 1. Subjektyvizmas ar objektyviz
mas, 2. Religinė praktika, 3. Protas ar instinktas, 4. 
Revoliucija ir evoliucija. Jų jis skaitė visą seriją. Vi
sos buvo pritaikytos gyvenamai aktualijai, bet jas vi
suomet supindavo ir su būsimos nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo reikalais, O to mums labai reikėjo. 
Jo klausydami, jautėmės lyg Lietuvoj atsidūrę.

Bistras buvo labai mielas ir draugiškas žmogus. 
Patekęs į jaunų moksleivių būrius, jis pats jautėsi to
kiu pat jaunu vyruku. Jis mokėjo būti rimtas, bet mo
kėjo būti ir linksmas. Sąmojų sėte sėjo, keldamas vi
sų skanų juoką. Buvo smarkus šokikas, doko ligi de
vinto prakaito. Jo taip pašokyta dama negreit kvapą 
atgaudavo ir, manau, ilgai prisimindavo tokį Bistro pa- 
šokinimą. Už visa tai moksleivija jį mėgo. Jo įtaka 
moksleiviams ateitininkams buvo didelė.

.(Bus daugiau).

PIRMOJO PASAULINIO 
KARO TREMTY

Atsiminimų pluoštas» •Teisininkas Bernardas Žukauskas

BIENRABTIB DRAUGAS, CHICAGO, ELLENOIB

LIETUVOS GYVENTOJAI IR JŲ 
DEMOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS

(Tęsinys)

III
Kiek esamieji duomenys lei

džia, pamėginsime pažvelgti ir 
į įvairiopą gyventojų pasiskirs
tymą. Pirmiausia jų pasiskirs
tymą giminėmis.

1923—1925 m. 1942 m. 
Vyrų 1.034,500 1,326,320
Moterų 1,146,100 1.471,520
Viso 2,170,600 2,797,840

Iš čia matyti, kad ir vienu ir
kitu atveju vyrų buvo mažiau 
neju moterų. Jų santykis buvo 
toks:
1923 m. 100-tui vyrų teko 103 
moterys,
1942 m. 100-tui vyrų teko 110 
moterų.

1959 m. surašinėjimo statis
tikoje sovietai tepaskelbė tik 
bendrą visos Sovietų Sąjungos 
gyventojų pasiskirstymą gimi
nėmis. Iš jų matyti buvus: vy
rų — 94,050,000 ir moterų — 
114,777,000, arba kiekvienam 
100-tul vyrų teko 120 moterų. 
Kitaip tariant, kas šeštai mo
teriai trūksta vyro.

Sovietiškoji statistika nero
do, kaip gyventojai buvo gimi
nėmis pasiskirstę vadinamosio
se atskirose respublikose. Todėl 
mums yra nežinoma kiek iš ben 
drojo gyventojų skaičiaus 
2,711,000, Lietuvoje buvo vyrų 
ir kiek buvo moterų. Norisi spė 
ti, kad Lietuvos gyventojų pa
siskirstymas giminėmis yra dar 
labiau moterims nepalankus, ne 
gu visoje Sovietų Sąjungoje. 
Juk tiek karuose, tiek partiza
nuose, tiek išvežimuose į Sibirą, 
visur vyrai pirmavo prieš mo
teris. Net ir dabar į sovietų ka
riuomenę paimamieji vyrai toli 
gražu nebe visi grįžta į Lietu
vą.Labai yra svarbus gyventojų 
tarp miesto ir kaimo pasiskirs 
tymas. Jis įvairiais laikotarpiais 
buvo procentais išreiškiamas 
šitaip:
metais 

kaimo gyv. 

miesto ”

1923

80

20

1939

77

23

1942 1959

82 61

18 39

Iš šių duomenų matyti, kad 
karo metu daug gyventojų bu
vo iš miesto persikraustę į kai
mą, o prie bolševikų kas tik 
išsprunka iš ksimo traukia į 
miestą. Ypatingai tragiška kai
mo gyventojų padėtis prasidėjo 
su žemės ūkio kolektyvizacija 
ir po kaimus siautus naikina
miesiems bolševikų . daliniams 
(istrebiteliams) (1947—1951).
Be to, krašto pramoninimas da
ro savo.

1959 m. sovietų surašinėjimo 
blankuose buvo įtrauktas gy
ventojų išsilavinimo klausimas. 
Buvo klausiama augštasis, vi
durinis, specialus mokslas ir

pan. Suprantama, kad suraši
nėtojas apklausdamas surašo
mąjį pažymi jo išeitąjį mokslą 
ar dar einamąjį. Tai labai ver
tingos statistikes žinios gyven
tojų apsišvietimui ir išsimoks
linimui pažinti.

Pagal paskelbtuosius duome
nis (Vestnik statistiki š. m. Nr 
2) Lietuvoje kiekvienam 1000- 
čiui gyventojų 1959 m. pradžio
je teko 13 asmenų su augštuo- 
ju mokslu ir 175 su pilnu ar ne 
pilnu viduriniuoju mokslu. O 
bendrai Sovietų Sąjungoje bu
vę 18 su augštuoju mokslu ir 
263 asmenys su pilnu ar nepil
nu viduriniuoju mokslu kiekvie
nam 1000-čiui gyventojų.

Imant vadinamomis etskiro- 
mis respublikomis, Gruzija yra 
augščiausio išsimokslinimo tau
ta. Ten su augštuojU mokslu 
esą 38 asmenys ir su viduri
niuoju — 315 asmenų kiekvie-’ 
nara 1000-čiui gyventojų. Ant
roje vietoje stovi Estija. Joje 
esą 21 su augštuoju ir 304 su 
viduriniuoju mokslu kiekvienam 
1000-čiui gyventojų.

Bendrai Lietuva su augštojo 
mokslo išsilavinimu pastatyta 
ketvirtoje iš apačios vietoje, o 
su viduriniuoju mokslu pasku
tinėje iš visų vadinamųjų pen
kiolikos respublikų.

Tai gana būdingos Lietuvos 
atžvilgiu žinios. Kiek joe tik
ros, kitas klausimas. Bet jos

Capt. Freeman B. Olmstead

Capt. John B. McCooe

Kalbama, kad Chru&čevaa nau
jo JAV prezidento išrinkimo pro
ga paleis iš kalėjimo du amerikie- 

! čius lakūnus, kurie buvo paimti j 
i nelaisvę, numušus netoli Sovietų 
Sąjungos bombonešį RB147.

Prez. Eisenhower žmona šven
čia 64 m. gimtadienį. (UPI)

gali būti tikros, nes sovietams 
lietuviai daugiausia priešinasi; 
ilgos ir labai kruvinos partiza
nų kovos, nepaprastai didelis 
pasipriešinimas žemės ūkio ko- 
lektivizacijai, didelės žmonių de 
portacijos ir kt. buvo tokios są 
lygos, kuriose švietimas nega
lėjo tarpti.

Drauge su šiais išsimokslini
mo duomenimis yra paskelbti 
duomenys ir apie gyventojų iš
simokslinimą buvusį 1939 m. t. 
y. koks jis buvęs prieš 20 me
tų. Abeji duomenys gretinami 
ir tuo parodomas skirtumas, 
kas yra per 20 metų padaryta 
švietimo srityje. Čia parodoma, 
kad 1939 m. Lietuvoje su augš
tuoju mokslu buvę 2 asmenys 
ir su viduriniuoju 64 asmenys 
(dabar 13 ir 175) kiekvienam 
1000-čiui gyventojų. Tai maž
daug tame pačiame lygyje su 
Kirkizų ir Tandžikų respubliko
mis. Kadangi 1939 m. Lietuvo
je gyventojų surašinėjimo ne
buvo (jis buvo Sovietų Sąjun
goje) ir bendrai laisvoje Lietu
voje niekas ir per anketas to
kių žinių iš Lietuvos gyventojų 
tais nei kitais meta’s nerinko ir 
aišku niekas tokių žinių neturė
jo, tai dabar sovietų skelbiama
sis 1939 m. Lietuvos gyventojų 
buvusis išsimokslinimas yra ne 
kas kita, kaip grynas melas. 
Tuo pačiu duoda pagrindo ma
nyti, kad ir 1959 m. skelbia
mieji statistikos duomenys, 
kaip statistikai sako, yra fri
zuoti. Ir tai skelbiama ne kokiu 
kieno nors parašytu straipsniu, 
kuriam nebūtų reikalo kreipti 
daug dėmesio. Bet šituos, t. y. 
1939 m. Lietuvos gyventojų iš
simokslinimo duomenis, ku
riems anketose visai nebuvo 
klausimo, skelbia ne kas kitas, 
o Maskvos Centrinė Statistikos j 
Valdyba, šitoks duomenų patei
kimas statistikoje yra neleisti
nas, nepraktikuojamas ir netei
singas. O jeigu surašinėjimo la
puose ir būtų buvęs klausimas 
apie gyventojų 1939 m. išsimo
kslinimą, tai po 20 metų po ne
paprastai didelio gyventojų su
dėties pasikeitimo, jokiu sura
šinėjimu ar kitokiu apklausinė
jimu to kas tada buvo neatsta- 
tysi.

rr-
Mes neturime duomenų atsi

kirsti prieš sovietiškąjį melą, 
bet mes žinome, kad tai ką jie 
čia paskelbė, jie nieko apie tai 
nežinojo ir daoar nežino.

OKUP. LIETUVOJ
— Ona Didžiulytė - Skete- 

rienė, Stanislavo ir Liudvikos 
Didžiulių vyriausioji dukrelė, 
mirė Vilniuje rugsėjo 7 d. Gi
musi 1878 m. Griežionėliuose, 
Indrioniškio valšč. Ona nuo pat 
jaunystės domėjosi lietuvių tau 
tos kultūriniais turtais. 14 m. 
būdama jau rinko lietuviškas 
dainas, o vėliau ir pati rašė 
eilėraščius. Savo rašinius spau 
sdino “Ūkininko” priedą (1894- 
1898 m.). 1896 m. motinai iš
sikėlus į Mintaują mokėsi pri
vačiai ir, išlaikiusi reikalingus 
egzaminus, Dorpate išėjo aku
šerijos kur3us ir vertėsi prak
tika Kupiškyje, Ukmerėje, Žei
melyje.

Ištekėjusi už daktaro Adomo 
Sketerio, kartu su vyru daly
vavo lietuviškoje veikloje, ren
gė vakarus, spektaklius ir ki
tus kultūringus pobūvius jau
nimui. I pas. karui prasidėjus, 
išvyko kartu su vyru iš Papi
lės į Krymą, paskiau į Mask
vą. čia dr. Sketeris mirė 1916 
m. skrandžio vėžiu.

Likusi našlė Oha Maskvoje 
baigė gailestingųjų seserų ir 
felšerių kursus. Grįžusi į Lie
tuvą 1919 m. dirbo Vilniuje. 
Pilsudskio kariuomenei įsiver
žus į Vilnių, tais pat metais 
balandžio mėn., buvo mobili
zuota ir prikomandiruota prie 
Varšuvos karo ligoninių ir tik 
1922 m. gavo grįžti į Lietuvą. 
Nuo 1922 — 1924 m. dirbo Pa 
nevėžyje karo ligoninėje užkre
čiamų ligų skyriuje. Paskiau 
persikėlė į gimtuosius Griežio- 
nėlius, kur palaidojo savo tė
vus ir liko su seserimi Emilija 
ūkininkauti.

Įvedus kolenozus drauge su 
seserimi Emilija išvyko pas 
jaunesnes seseri. Dėl vietos sto 
kos bute, jos buvo patalpintos 
senelių prieglaudoje, kur Ona 
ir mirė. Palaidota Vilniuje. (H. 
M.)

— Amerikoje vienas trečda
lis visų pagaminamų drabužių 
yra pagaminami New Yorko 
valstybėje.
_ Robert F. Kennedy, brolis 

naujai išrinkto JAV prezidento 
Kennedžio, atvyko į Mezico Ci
ty trumpų atostogų. Kartu su 
Robertu atostogauja ir jo žmo
na Ethel.— Amerikos pramonė 1959 
m. eksportavo 1 bil. dol. ma
žiau negu 1956 m., importas
buvo 2.6 bil. dol. didesnis.
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Kaip susidaro medžio 

žieve?Augalo celės (narveliai) kai 
ir visos gyvos būtybės dalijasi. 
fVisu pirma celėj branduoly pa 
sidaro du branduoliai, paskum 
tarp jų atsiranda pertvarėlės. 
Ir galų gale susidaro dvicelės. 
Šios užaugusios, savo ruožtu, 
vėl dalijasi ir 1.1. Dalijasi dau
giausia jaunos celės; stnesnės 
nustoja dalijusios, jos tik au
ga, bet pagaliau, nustoja augu
sias, kai jau pasiekia tam tik

ro didumo. Protoplazma vis jo
se mažėja, ir galų gale celė 
miršta. Mirusioje celėje nebes
ti protoplazmos; telieka tiktai 
viena plėkšnelė. 1& tokių ne
gyvų celių pasidaro, pvz., me
diena, širdis ir paviršutinė me- 

, džių žievės dalis.
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus

Skelbkite "Drauge”

rtsJ ČIA
E

S KAZYS ČESNAUSKAS
CHICAGO 29. 1LL

6801 So. T&liuan Avė.
HE 6 2812 Ir UI 8-4938

z
• Ueiiei alluln ra tortus
nauji, namų statybai, Jval- 
rb-nia remontam* Ii namų p«i 
tvarkymams • Turime dldei] 
patyrimų namų statyboje • 
*' a t y a atliekame uetnentu tr 
ta ėdžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

KEAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

T. K3 I it-aJ

i
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IŠNUOMOJAMA — FOK RENI

J-----
Atidaryta apžiūrėjimui (Open House)
Šį sekmadienį nuo 12 iki 4 vai. visai naujas mūrinis 2x6 

kainb. ant 40 pėdų sklypo. Kiekvieno buto trečias miegamas su 
atskiru įėjimu, dušu ir tualetu. 2 atskiro-' šildymo sistemos 
Rūsys plasteruotas, apsauga nuo potvynio.

Prie Marquette Parko, 2311 W. 69th St.
Pamatykite šį moderniškai įrengtą pastatą arba skambinkit

RE 7 8949.

-.. t

NAMŲ PIRKĖJŲ DĖMESIUI!
TAI GALI BOTI PIRMUTINE PROGA JŪSŲ GYVENIME

Namai parduodami už nepaprastai žemą kainą. Žemesnė, negu 5 
metų pajamos. Šie nąmai į metus atneša apie 17.500 dolerių. Juos ga
lite nusipirkti gerom sąlygom. Jeigu būtų reikalas, savininkas duotų 
paskolą.

Paveik.-Je matomi du namai stovi ant kampinių dviejų sklypų. 
SE kampas N. Artesian Avė. ir Potomac. 1253—55 N. Artesian ir 
2419 W. Potomac gatvių. Vienas yra 3 aukštų mūras su akmens prie
kiu ir rūsiu. Jame yra 12 apartmentų. 4 po 4 kambarius ir 8 po 3 
kambarius. Trys 3 kambarių apartmentai su baldais, o kiti 9 be baldų. 
Antras yra 3 aukštų mūras su modernišku anglišku rūsiu. Jame 7 
apartmentai po 2 kambarius ir virtuvėlė ir 3 po vieną kambarį. Čia 
visi kambariai fumišuoti.

Abu namai turi Kevvanee boilerius ir abu turi aliejumi deginamas 
\Vinklerio mašina* su didesniu, negu 1100 galionų aliejaus tanku, tie
kiančiu aliejų abiem namams, šildymo sistemą tvarko pagal laikrodį 
nustatytas automatiškas kontrolierius. Pardavimo priežastis — savi
ninko išvykimas iš Chicagos. Dėl platesnių žinių kreiptis į

M. J. KIRAS
2419 W. Potomac Avė., antras aukštas 

MARŲUETTE PARKO CENTRE
M ūro hiingalotv fi kamb., moderni 

virtuvė, naujas gazo Sidytnas, gara
žas. $20,700.

Naujas mūras 3 mieg.. moderniai 
(rengta virtuvė Ir vonia. $19,900.

Geltonų plytų mūras. 3 butai Ir 3 
auto mūro garažu i, guzų šildymas, 
$0 pėdų kitas. $42,000

4>/i kamb. mūro namas, alyva Šil
dymas, platus lotas, geležinė tvora. 
$1 1.900.

Culonial mūrus ii kamb. plūkus 
namus, brangūs įrengimai, garažas, 
platus lotas. $31,600 ..

M butų mūras virė $3,000 pajamų 
metama, geras investavimas. Kainu 
$46.500.

Didelei šeimai modernus medi
nis. gražus namas, platus sklypas, 
garažas $19.400.

2 butų mūras, 2 po 5, guzu Šil
dymas, 2 auto mūre garažas, pla
tus lotas, vertas $27,400.
’ Ik'-me-'lo pulkus 7 metų mūrinis, 
ypatingai gerai (rengtas, dideli kam
bariai $24.7 00, arba rimtas pasiūly
masCIistu gražus pajamų mūras. VlrS 
$» .000 nuomos mi tams, alyva Šildy
mas. prieinama kaina. $57.300.

Cicero 3 batų namas, alyva Šil
dymas. 2 auto mūro garaž $34.400.

Guge parke 3 butų 2 metų didelis 
mūrinis. 2 auto mūro garažas. 
$49.400.

Kitur tnytvua ir maža dirbtuvė. 2 
aukStų mūro namas Ir dirbtuvei at
skiros patalpos. 2 lotai. $30.000.

Kitur pigus 3 butų mūro namas, 
centrinis alyva Šildymas, garažas, 
$237. nuomos mėnesiui. $17,504

I Vi aukšto mūras --2 hutai, 6 ir 
4 kainb Naujas alyva Šildymas, 2 
auto nautos garažas, savlnmkaa lš- 
važluoja. $1 3.300.

Lnsus gelsių plytų 7 kambarių 
namas. dideli 4 miegami, salonas, 
moderni virtuvė Ir gražus valgomas. 
IStaiaytas helsmentas, tinkamas na
mas profesijos žmogui su didele Sei
mą. kaina $30,000

Geras sklypas rezidenciniam rajo
ne nuderėta iki $5,500

GAGE PARKE gražus pajamų 
mūro bungulow 6 ir 4 k&rr.b., nau
jas alyva Šildymas, garažas. Kaina 
$23,600.

UltlGHTON PARKE. 4 butų mū
ras, 3x5 ir 1x6, atskiri Šildymai, 
apie $260 nuomos mėnesiui, kainuo
ja $26,000.

BBIGHTON PARKE 3 butų me
ilinis apkaltas, atskiri ga/.u Šildy
mai. visi geri butai. $13,300.

KITI R M F KINIS 6 butai Ir 
krautuvė, atskiri šildymai, apie $200 
nuomos mėnesini, ne brangus. 
$17.300.

4 .M. M4IDERN. 2 butų namas, 
alum. langai, garažas, graži rami 
gatvė, kaina 33,860.

Apkaltos nualini* 6 kambarių na 
man, alyva šildymas, graži vieta, 
art! parkas. $1 6,300.

Pajamų mūrinis 3 gražūr dideli 
Rūtai Ir krautuvė, platus sklypas, 
labai gera vieta. $ 11.600.

Bevelk naujas 9 aukštų mūras, t 
gražūs butai Ir moderni bizniui pa
talpa. $44.600.

Biznio narnos, mūrinis, platus 
sklypas, naujas Šildymas, Iškelti 
vamzdžiai, šviesūs 2 butai Ir maisto
krautuvė.1 tik $23.900.

5 kamb., A met. indras, gazu šil
dymas, karpetal, sausas beismonlas. 
dvigubi langui, garažas, blokas nuo 
parko $2l.2on.

30 p. sklypas R-8 zonlng. Geras 
pirkinys, kaina $7,450.

Bizniui sklypas Marųuette parke, 
kaina tik $6.500,

2 laitų mtalern. meilinis, arti mo
kyklos, atskiri gazu šildymai, nau
jas garažas. $24.900.

Apartmt'utinis naujas 6 būtų na
mas, modernus Ir gerai (rengtas. 
$79.000.

Taverna Ir 2 butai, mūro namas 
Ir garažas, sausas rūsys, alyva šil
dymas $23,900.

Modemus 3 butų 3 metų mūras—
du guzu šildymai, iškelti vamzdžiai, 
geros pajamos. $42,800

NAMŲ SAVININKAI
TA RPININKAl’.IAME 

BETŲ IftNI ’OM A V IMU I 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRĄS.)
BEIX VARPAS Real Esteto

4455 S. Kedzie — Proapect 8-2238

Išnuom. 4 kamb. butas su ap
šildymu, elektra ir dujomis- Pa
geidaujami suaugę. VI 7-1047

lft\ 10.11 AVIMI I — 4 kambariai 
su vonia, gazu apšildomi, visi kam
bariai naujai lšdekoruotl. aukštus 
skalbiniams džiauti ir šiaip pusidė- 
Jimui, privatus apdengtas porėtus. 
Aušros tartų parapijoj, \Vest Side 
apygardoj. 2130 W. Cerniak Itoad. 
netoli Illington teatro, nuoma tik 
$45 j mėli. Kreiptis butų krautuvėj 
tu m pačiam name, ul bu skambinkit 
Pllgriin K-099Ū.

Išnuom. kambarys su atskiru 
įėjimu, vyrui. Telefonuokite —

GRovehill 6-3069—............ . .................
Išnuomojamas 4 kamb. butas 

su gražiais baldais; dujų šiluma, 
visi patogumai Savininkas va
žiuoja į Floridą žiemai. Kai grįš 
galėsit pasilikti. Nuoma pigi. Pa
geidaujama vedusi pora be vaikų, 
su rekomendacijom.

Tel. TOunhall 3-1964

Išnuom. kambarys vyrui arba 
moteriai, su teise naudotis virtu
ve. 6811 S. daremont Avė. 

REpublic 7-7934

Išnuomųojamas 3 kamb. moder
nus butas su šildymu. Patogus 
susisiekimas. 4111 W. Marąuette 
Rd. LU 2-1564.

Išnuomojamas kambarys su atskiru 
įėjimu.

4401 S. Talman Avė. LA 3-8044.

Išnuom. 5 kamb. butas. 3 mie
gamieji. Gazo pečiais apšild.. karš
tas vanduo. Angliškame rūsy. Pa
geidaujami suaugę.

3239 b. F ine ra Id Ate.

2l/ę kamb. butas, centr. apšild. 
Yra šaldytuvas ir virt. krosnis. 
Nebrangiai. 4013*S. Arlesiaa Avė.

Išnuom. kambarys su visais 
patogumais, suaugusiai moteriai.
7242 S. Mozart St. Tel. HEmlock 
1-0465.

Išnuom. 5 kamb. butas <2 mieg.) 
l-me_aukšte. Apšildymas gazu. 
Patogu* susisiekimas. 5635 VVest 
22nd Place, Cicero. Skambinti tik 
po 4 v Seštad. ir >ekmad. visą 
dieną. TOunhall 3-1859.

Išnuomojamas kambarys 1-me 
aukšte, 6916 So. Maplewood Avė. 
Tel. HE 4-9285

Išnuom miegamasis kamb. Ne
brangiai. Telefonuokite; HEm- 
luak 4-0407.

Išnuomojamas kambarys. Su val
giu ar be. 6750 So. Artesian Ate., 
Telef- — W .Vibruok 5-8824.

4 HITAI _ 3 KRAUTUVES
37th ir Lowe Avė. kampinis 

mūr. namas. Nuomininkai patys 
npsišildo. Vienas 6 kamb. butas, 
vienas 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. 
Puiki proga pasidaryti pinigų. 

TRiangle 4 7200

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 vai.

7213 S. TALMAN 1
Didelis 6 kamb. mūr. (“octa- 

gon”) namas. Plytelių vonia. Ga- 
z.u apšild. Alumin langai ir sie
teliai. langų stogeliai. Potvynio 
apsauga. 2 auto. garažas. Namas 
tuščias. Atsineškite pinigus /mo
kėjimui arba skambinkite — 

HEmlock 6-4141

~RE A L ~E ST~aTe~~
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

31 BETAS, visi o'ijjinulūs. neper- 
mtatyti. Tite vonios ir kabinetinės 
virtuvės. Giras niūrus. Vieta jfera, 
jokio pavojaus dėl "tamsių”. $33,000 
pajamų per metus. Kaina $146,000. 
Morgiėiu* 5 */-. Nedaug /mokėti. 
RE 7-20 40.

Gražus 2-jų hutų po 6 kamb,
namas. Marąuette Parke. 50 p. 
garažas. 2 auto. mūr. garažas. 
Arti mokyklų ir krautuvių.

PRospect 8-1074

$8,600 PILNA KAINA už 6 
kamb. mūro namą. Karštu vand. , 
apšild. Mokesčiai tik $40. J pie
tus už 2 {j t h St. ir Troy. Našlė tu
ri parduoti. Įmokėti $2,000. SVO
BODA, 3739 W 26th St.

LAfayette 1-7038 

3703 W- 67th St.
Tik 1 blokas iki Marąuette Parko, j 
Atidaryta.* apžiūrėjimui šį sekm. 
nuo 1 iki 5 p. p. — 3-jų mieg. •— 1 
nauja moderni mūr. rezidencija. , 
Potvynio apsauga, gazo šildymas 
bei daug kitų priedų. Teirautis — ! 
RKpublic 7-9401.

MARUI 171 Tl. PARKE, dė! išvy
kimo savininkai priversti'skubiai Ir i 
pigiai parduoti geltonų plytų. be- ■ 
vik naujų, moderni dvlfletj. Kok
lių virtuvės ir vonios, .ųžliolo kabi
netai virtuvėse. Iiideli kambariui. 
Garažas. RE 7-2S7 4.

REAL KSTATF

Brigliton. Guge Ir Marų. Purk. 
Mūr. 2x3 kb. <-. š. dUg. I»<—M27.HIMI j 
Mūr. II ir 5 kb. c. *ll«l. gar. pigiai. ! 
Med. 2x5 kb. Iux $w»». «IMI.—glU.tHHI

Pasirink ima* gerų ir pigių namų, I 
torte! pirkdami urmus būtinai pu- ! 
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ LA 3-3384

4 BUTŲ BARGENAS. Apylin
kėje 26th ir Homan Avė. 2 po 5 
kamb. ir 2 po 4 kamb. Gazu apš. 
Geros pajamos. Plytelių virtuvės 
ir vonios. $15,900; įmokėti tik 
$2,500. LA 1-7038.

BEVERLY REZIDENCIJA
3 mieg. kamb.

"Den” ir “Rumpus Room” 
Gazu apšildoma 
2 auto. garažas 

50 x 125 pėdų sklypas 
Mokesčiai tik $230

Įmokėti $4,000 
Pilna kaina $22,500 

Atidarą apžiūrėjimui sekmad.
nuo 1 iki 5 vai.

1630 VVest 1061 h St. i
6 KAMB. MEDINIS — $14,500
40 x 125 p. sklypas. Gązu apšil. 1 

Alumin. žieminniai langai ir siete
liai. Arti 52nd ir Hamlin.

HEmlock 6-4141

$8.600 PILNA KAINA. 4 kamb. 
namas. Karštu vand.-gazu apšild. 
Garažas. Mokesčiai tik $76. Arti < 
26th ir Kedzie Avenue. Įmokėti I 
$2,000. LA 1-TO38. ,
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek-!

mad. nuo 1 iki 5 vai. Mūr. 2-jų 
butų namas — 4 ir 3 kamb. Ga-' 
zu apšild. Garažas. 3134 S- Pulaski i 
Rd.______________________ Į

CICERO. Bargenas. 5 butai — | 
4 po 4 kamb. ir 3 kamb. Pajamų 
$280 per men. Apylinkėje 31st ir 
50th Avė. $22,500. įmokėti $5.000.
Blshop 2-2162.

RE 4 L ĖST ATE

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski SI.

Tel. LUdlow 5-5900'

Parduoti, pirkti ar Išmainyti na
mus gulite Čikagoje ar Joa priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime Ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitės J mūsų raštinę, kur 
gausite geriausių paiarnaviniū.

Arti tiurko tiktai puikus (iš nau- 
Jesniųjų) G kunib. tuūr. bunguloyv

Tvarkingas 1 aukšto (6 Ir 4 
. kainb. modern. butai), Gage Parke.
Į Gera vieta. Maži taksai. Nebrangus.

(2 Imtų) modernus mūrinis. 
Marų Parke.

3 hutai ir biznis Marų. Pk. centre.
| $4(1,111111.

J. STONKUS, R. E.
2617 W. 71 st St.

HEmlock 6-1517 —
Namų PRospect 8-1595

I REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS « ASSOCIATES 

2465 W. 51at Street 
WAIbrook 6-5OMI 
Vok PK 6-SA7B

Trečiadieniais uždaryta

K. VALDIS. REAL ESTATE
2655 W«st 69tb Street, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS AIMKŲ TIK IJ2EIK
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS NEMOKAMAI APSKAIČIUOS 
JEI REIK. PLAN4 PADARYS _ GERAI. PIGIAI PASTATYS

V. ŠIMKUS
2618 W, 7(»i-Stee«t. Tsl. PR 8-4268 Ir TE4-9531

2-JŲ BUTŲ NAMAS. $9.900. 
4 ir 3 kamb. Rūsys, pastogė. Pa
jamų $80, plius butas. Gazu apš. 
Įmokėti $1,800. LA 1-7038.

RUfLDING & RKMODEUNG

ąiniiiiiiiim»miiiiinniniiiwMn"»,’ni,pt. 
• STATYBA • PLAN Al = 

• PASKOIjOS
S Gyvenami namai. Biznio, in- =

1 s dustrijos bei ofisų pastatai. = 
S Taip pat įvairūs pastatų re- E 
Smontai. =
5 L. STAŠAITIS |

Statybos Koutraktorius 
0043 SO. SAM’YI R AVENEE E 

CHICAGO 2#. 1LL. =
Namų Tel. PR 8-8378

■I
II
5iiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhiiiiiii>~

JUOZAS ŽEMAITIS
IK VICTOR SKADE 

HEATING CONTRACTORS 
{statome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work)
CICERO HEATING ANT, 

sheet METAL 
2431 So. Kedzie Avenae 

Chicago 23, III.
LA 8-6622, Ree. OL 6-6412

Išnuomojamas 4 kamb. butas rū 
sy. 6631 So. Pairfield Avė. Tel.
REpublic 7-3453.

Išnuomojama* 6 kamb. būtos.
Gazu apšild. Gali būti šeima su 1 
vaiku. 3960 S. Artesian Avenue, 
Telef. VIrginia 7-6749.

Išnuomojamas naujas namas — 
6053 8a. Artesian Avė. 5*-2 kmb. 
(3 mieg.). Galima apžiūrėti šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 12 vai. 
iki 4 vai. popiet. Teirautis tel. — 
PR 6-3876 nuo 8:30 iki 10 v. vak.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus jiečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu 
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
7304 So. Rockwell Street

Tel. GRovehill 6-7875

„ VIKOO" Hoating Co,
Jrcngln naiilns Ir perotnto sa
mia visų rūšių namo apšildy
mus. pačius (furnacea), gos tr 
alyvoa "convsrslon burnara”, 
vandens "bollars”. vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
narnų apšildymu
$441 M WEHTi;KN AVK. Ol
om*,. III. VI 1-3447 — I». 7,0-
kieMokoa. Pkwn ui. 04. 2-2017 
— V.,

MOR. 3 jų butų namas. 2 po 4 
kamb. ir 3 kamb. Gazu apšild. 
Pajamų $100, plius butas. Pilna 
kaina $13.500. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LAfayette 1 7038.

Sv. Mykolo bažnyčios apylin
kėje, šiaurėje, skubiai reikalinga 
parduoti gerai sutvarkytą “room- 
ing-house”. 23 nuomojami kam' 
bariai ir 3 butai, 2 mūr. namai. 
Metinių pajamų virš $11,000. Kai
na $42,000. Norkus, WAlbrook 
5 5030.

PIRKĖJŲ IR KONTRAKTORIŲ 
DĖMESIUI !

Prie 44-tos ir Califomia Avė., 
3-jų butų mūras. Garažas. Ant 
50 pėdų sklypo. Viskas tikrai ver
ta žemiau $30,000. Skubiai tei 
rautis - REpublic 7-9402.

Gage Parke. 2-jų butų mūr., 6 ir 
4 kamb. Plytelių vonios ir kabinet. 
virtuvės Alvva-karštu vand šil
dymas Garažas. $23.250.

1 luitų mūr. 6-6-6 4 kamb 6 
kamb. butuose 2 vonios. Arti 55 os 
ir Western $360 mėn. pajamų ir 
savininkui butas. $54.900.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Vanity vonia. Garažas. Radijato- 
riais šildymas. Arti 63rd ir Sac- ■ 
ramento. $27.900.

7 kamb. mūr. 9 m. senumo. Pil
na vonia ir 2 tualetai. Gražiai 
Įrengtas rūsys. Arti 70-os ir Pu i 
laski. Kaina $2.000, žemiau savi
kainos Tik $23.250.

2-jų butų mūr. 4 ir 4 kamb. 9 
m. senumo. Įrengtas rūsys. Alyva 
šildymas. Alumin. langai. Arti 
59-os ir Pulaski. $24.900.

6 kamb. mūr. 3 m. senumo. Aly
va šildymas. Garažas. Alumain. 
langai- Arti 59-os ir Pulaski. Nu
žeminta kaina. $22,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Noįtary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel PRospect R-22S3

PROGOS — OPPORTUNITIES

ARTI MARQUETTE PARKO 
dėl ligos parduodama puikiai ei
nanti moterų rūbų prek\ba už la
bai prieinamą kainą Teirautis dėl 
šito gero pirkinio REpublic 7 9420

Apsimoka akelbtir “DRAUGE' 
nes tu (įlačiHuaiai skaitomas,lietu

vuj dlonraltia. UI •kalbintu kaino, 
prieinamo*.

OPEN HOVSEI (1415 S. -Maple- 
w<mmn1 šj sekm. nuo 1 iki 4 v. p. p. i 
kviečiama apsilankyti ir apžiūrėti šj 
puikų pirkinį: 2 liūtai po 6 kamb., : 
šviesaus ųž.uolo medis, žieni. langai. I 
virtuvės ir tualeto plyt. sienos, aly- ' 
va apšildomas. 2-Jų auto garažas.

I >ėl smulkesnių informacijų skam
binti Grigas Reni Estate.

Domesio! Vienas blokas nuo mū
sų raštinės naujas 1 tį aukšto mū
rinis namas. • Dėl tolimesnių infor- i 
mafijų prašome kreiptis asmeniškai 
mūsų raštinėje. Kaina $32.600.

.Marąuette Parko centre 6 kamb 
moderniškai įrengtas bungalow. Me
tiniai taksai $200 00. Pilna kaina 
$18,>00.00.

Prie 71 Ir Sacramr'nto gat. 7 me
tų 1 šį aukšto mūr. namas. Namas 
liuksus įrengtas. Apsauga cuo pot
vynio. Gazo .šiluma. 2 auto garažas. 
Skiepas pilnai įrengtas, baras, vir
tuvė. išvietė ir daug kitų patogumų. 
Pilna kaina $25,750.00.

Gražini įrengtas 7 kambarių mū
rio. bungalow. Gazo .šiluma Žiemi
niai langai. 2 išvietės. 2 auto gara
žas. Daug kitų priedų. Kaina 
$ I 8.900.00.

Marųnette Parko centre 8 metų 
ant plataus sklypo 3 butų liuksus 
namas. 1 po 6. 1 po 4. 1 po 3 kamb. 
Namas yra originalios statybos 
Gražiai įrengtas skiepas. 3 atskiri 
gazo pečiai. 2 auto garažas iš gat
vės įvažiavimas.

Gage Parke 9 metų mūrinė rezi
dencija su 2 auto garažu Moder
niškai įrengta, gazu apšildoma, arti 
bažnyčios Ir mokyklų, puikus susi
siekimas. SnvininkRs nupirko bizn) 
Ir turi skubiai pardireti su dideliu 
nuostoliu. Pilna kaina lik $10.750.

Brigton Parke 2 aukštų mūrinis 
namus su 2 auto mūr. garažu. Nau
jas alyvos pečius. Taksai žemiau 
$300.00. I^tukiame rinito pasiūlymo.

Turime keletu. lotų Marųuetle 
Parko rajone .

A. J. GRIGAS
RKAI, ENTATF — INHHRANUE — 

NOTARY PUBLIC 
•M,i W«m «»tb M- Chirago, UI. 

Visi telefonai HEmlock 6-3600

S I M K U S
RI.AI, KMTATE. NOTARY PI BLIC 
pilnas patarnavimas namų pirkiniu 
bei parilnvlmo ir |v. reikalais, kaip: 
Auto leidimai, vairavimo leidimai, 

veniniai, sutartys ir Lt.
4259 So. Mapiowooti Avė.
Telef. CL 4-7450 arba VA 7-2046

Perkant ar parduodant nekil- 
ntiojamą turtą-Real Katate — pir
ma pasilarkite nu mumis dėl Rrel- 
io ir sąžiningo patarnavimo.

TALMAN REALTY CORP.
2625 W. 71 si Street
Chicago 29, Illinois

Tel. REpublic 7-9400
Atidarytu ąpžifirėjiniui

f Open House). flj sekonadieni 
nuo 12 iki 5 vai. 3 mieg. visai 
naujas mūrinis namas 5136 8. 
California. Alba skambinti 
PR 6-0956..  ■■■■■■ —.  x- — —u.

6748 S. KOUN AVĖ. 
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 

nuo 1 5 vai. 4 kamb. mūr. rezi
dencija. vos kelių meti, senumo. 
Guzo šildymas. Gražiai įrengtas 
rūsys. Garažas ir daug kitų prie
dų. Našlė priversto parduoti. 

LL’dlow 2 3537

KKi BIA.M PAHIlAV IMI I
(i kumb. mūr. bungaiovv Marųuet- 

te Pk. Mo«lernišk,t \uniu ir virtuvė. 
Nauju gazo šildymo sistema. Kili
mai. Naujas stogas. $18,75b.

kAl.ftDOMs Bl S BAIGTAS
2x6 mūr. Marųuotte Pk. Kiekvie

nam unkšti' su dušu atskiri kamba
riai Išnuomavimui. 2 gazo šildymo 
sistemos. Balkonai Aukštas rūsys. 
$250 mėn. luijami; ir o kamb. bu
tas navininkui. $4'','ioo.

VISKO \P: APSAIvVTI NEGAI.I!
Gražiame sodelyje ant 60 pėdų 

sklypo 6 kamb. mūr., šildomas 
karštu vundeniu-gnzu. Arti liažn>- 
čios. mokyklos, krautuvių ir susi
siekimo. Kreipkitės — parodysime 
ir pagelliėsinie jsi„' Ii'

3 BITAI IR IvRAIUVft
2 aukštų mūr. Gage Pk. su gre

timu 25 pėdų tuščiu sklypu. $370 
mėn. pajamų ir savininkui 3 kmb. 
butas. 2 auto garažas. $45,000. 

GERAS IR NEBRANGI S
Marųuette Manot- 6 >» kmb. nau

jas mūr. 1 *4 vonios. Vtrlmo-kepimo 
pečiai. Ąžuolo medis Alum. durys. 
Apsauga nuo potvynio. Apsėta žo
lė. Apžiūrėkite!

9UO.2IMI METIMŲ PA.IAMŲ
< butų mūr. apartruentims namas 

netoli Marųuette Pk. Nebrangus. 
KEPVKLA SU VISU NAMU

Kepykla, krautuvė. 2x8 ir 1x6 
kamb .mūr. Naujas gaztnls kepimo 
pečius, 2 duonos maišytuvai, 3 iš- 
vežlojimo sunkvežimiai. Registras. 
Naujas alyvos-karšo vandens šildy
mas. 2 auto garažas. Viskas tik už 
$27,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAIbrook 5-6015

A R T I S T I C 
STONE

BUILDERS
Higieniškų, nedegam”. ne- 

senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street 
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150

Brigliton Parke: Medinis 3 bu
tui ir krautuvė. Pajamų $230. Kai 
na $16,5011.

Mūrinis 2 po 4 kamb.. centr. šil
dymas. Gružus namas, geru vieta.

‘Mūrinis. :t butui po 4 kuinb. šil-* 
įlyhiitH klekvlemmi butui ntskliHi. 
Tvirtus mūrus, gem vieta Investavi
mui. $24,0011.

šįv. Ivryžiun* |»:trn|>. Medinis. 7 
butui. $350 pajamų, laitai gražūs 
ir modernūs kambariai. Geras in
vestavimui.

Medinis. 0 įio 5 kamb. $3to įui- 
i jautų per mėlt. ilS.'Kib.

Simaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390
šltdiui* 2 |mi I. Itr. parke $13,200.
'ledini* <1 kum. M tiurke. $14,800.
Medinis S |mi ū Ir kraut ..............
Mūrinis ū kamb. Guge p. $,6,000.
Mūriui* <1 kumb. Guge p. $17,500.
Mūrinis Ii kamb. M. parke $lg,onn.
Mūrinis naujas 3 mieg. $20,600.
Niūriui* (I kamb., iiioderi'.iziKita*. 

nufijas šildymus, salia mūsų (stal
gu* $21,500.

Mūr, 2 įsi (I, Gera vietų. $18,500.
Mūras 2 įsi i. Gage p. $2 2.600.
Niūra* 2 įsi 3 ir rūsy 3, Kr par

ke. *4$26,5oo.
Mfir, 2 įsi n ir ekot. lotas. $28,500.
Mfirari, 4 tintai, $29,600.
Mūru*. 2 liolal. G p. $29,600.
Niūras, naujas 2 po 6, 42,600.
Krautuvė Ir 3 butai M. p. $40,000.

| Isita* Maripo'tte p. $6,500
Midlnls 2 butai Br. parke. $14,900.

.Mūras 2 holai Kr. parke. $18,600.
Mūras 2 butai Br, parke. $21,000.
Mūras 3 butai po 6 kmb. $29,500
Mūrinis 7 kamb. (6 ir 2 viršuj), 

garažas, Marųuette p. $16,900.

M A R Q II E T T E L A N D
2511 W. fi» St. PR 6-095«

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

RE PUBLIC 7-8949 
• 3B0 S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

YRA PROGA APSIGYVENTI 
NETOLI MARQUETTE PARKO

Naujoje apylinkėje parduodami 
3-jų miegamųjų nauji mūriniai 
namai. Gazo iilima, apsauga nuo 
potvynio. Prieinama kaina, ma- Į 
žas pradinis įmokėjimaa, geros fi
nansavimo sąlygos.

Be to turime naujų namų ir 
statybai sklypų įvairiose miesto1 
vietose.

Priimame užsakymus naujiems 
narnama ir biznio pastatams.

MDDRL HOME 
77th « WHIPPLE ST.

Atdara apžlflrčjhnul nekmad. nno
I iki 5 vkl. vak.

F. PETKAIISKAS CO., Rnildeni
PRospect 8-8792

(1510 W. 391h Nt„ Berwyn 
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. j 

nuo 1 iki 5 vai. $15,900 pilna kai
na. 5 m. Mnpmo bungalow. Įmo
kėti $2,700. Baviainkas pariftjoda 
nebrangiai.

STAN K U S
CONSTRUCTION C0.

AtUeka planavimo Ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virž 300 įvairių standar
tinių projektų.

Oflao Ir namų telefonas: 
PRoapect 8-2018

7403 S. WESTERN AVĖ. 
Chicago 36, Illinois

DOMESIO!

i'k
h
to

1
v

z1’

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Gutters & Dovnspouts
l>EI>AM K VAJIIC. "(NUTEK. 

ALI.OY" METALO 14INĄH Ir VA NI > 
NETEKAMI OSII S V.\ MZI >’/.ll K už. 
tokių pat kainų, kaip ir "galvani- 
zed” Jų nieku*) nereikia dažyti ir 
Jie Ištveria neribota laikų.

\ irk >K II H ST(>(1| s taisome Ii 
atremontuojame. Garuntuojamt 5 
metams

l>l MTKAEKI! H i lt "HMOKK- 
TACKH" Išvalome. nrtemnntimio 
no* ir atitekame "tū?kpoJnliDg'*.

NAMŲ KINAS IŠVALOME Ir pa 
taisome. išsmallnome iš vidaus Ir 
nudažomi'. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia šioj 
srity, atliekame dirbu kuo geriau 
šiai už /.amtausi*-) sapnas visame 
mieste. Visas mūsų *T;trl>as garan
tuojamas. Esainel pilnai apsidramlv 
Kreiptis galima diena Ir naktį Ir 
sekmadieniais. I'elufonal —— 

I.Auandale t-liOI7 
IBkkneil Ž-MT7M \

Mietui Jums patarnausime.

Perskaitę "Draugą", duoki

te ji kitiems pasiskaityti.
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KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.

Didieji darbai baigti

Hamiltono lietuvių parapija 
pradėjo kurtis dar 1948 m. pa
vasarį. Čionai atvykęs kun. 
Juozas Tadarauskas pradėjo 
pirmus žingsnius ta kryptimi. 
Pasiteiravus vietos vyskupijo
je. buvo rasta apleista bažny
čia, kurioje tuo metu vyko 
sporto rungtynės: krepšinis, 
stalo tenisas ir t.t. Kun. Tąda- 
rauskui buvo pasakyta, kąd jei 
jis tą pastatą tinkamai atre
montuotų ir sutvarkytų, tai 
vyskupas leistų lietuviams į- 
kurti savo tautinę parapiją. 
Kun. Tadarauskas žmogus su 
galva Viską jis apskaičiavo.. 
Paskelbus pirmas lietuvių pa
maldas, žmonių atsilankė tik, 
13 sumenu ir tai daugumoje se
ni ateiviai: Bugailiškiai, Uikys,, 
J. 7. Pųndziai ir kt.

Kun. J. Tadąrauskas labai 
stropiai rūpinosi, kad šitame 
pramonės centre kuo daugiau
siai aps?gyventi} lietuvių. Jis 
daugeliui pats padėdavo suras
ti darbus. Buvo net pramintas 
“Darbo Inspektorium”. Nes 
kas tik negalėjo surasti darbo 
visi kreipėsi j kun. Tadaraus- 
ką, kuris su dideliu pasiaukoji
mu visiems padėdavo ir dažnai 
vaisingai. Nauii hamiltoniečiai 
nemokamai talkino klebonui Ta 
darauskui atremontuoti apleis
tą maldos namą bei seną lau
žą kleboniją. 1949 m. pavasarį 
būtinieji darbai buvo baigti: 
bažnvči,. sutvarkyta, klebonija 
aptvarkyis ir jau gegužės m. 
vyskupui Ryan leidus buvo o-

ficialiai įkurta Vilniaus Aušros 
Vartų lietuvių parapija Hamil
tone.

Vėliau bažnyčia pasidarė an 
kšta ir žymiai padidinta; įreng 
ta gera salė, nupirkti nauji var 
genai, padirbti nauji suolai ir 
visa kita kas buvo būtinai rei
kalinga. Dabar bažnyčia yra 
puikiai liet. ornamentais dažy
ta. skoningai išpuošta: Alto
rių puošia lietuviško stiliaus 
&v. P. Marijos paveikslas. 
Trumpai tariant Bažnyčia yra 
gražiai įruošta, tinkamai su 
tvarkyta tiek iš vidaus, tiek ir 
’š lauKo pusės. Ir visa tai pada 
ryta lebono kun. Tadarausko 
darbštumo bei sumanumo dėka.

Kada visi patogumai buvo 
padaryti parapiečiams, tik ta
da kun Tadarauskas atsiminė, 
kad jis pats gyvena sename 
lauže. kur pro visas skyles švil 
pia vejas. Sodžių senoje klebo
nijoje jis gerokai vargo, turė
jo dau<r nenatogumų. Bet vi- 
?ai krikščioniškai, save atsimi
nė tik npskutinį. Ir štai per 
vi.-'o vasarą dirbęs ir rūpinęsis 
prie naujus klebonijos staty
bos, •'palio 18 d. mūsų para
pijos vadovas susilaukė nemažo 
džiaugsmo: buvo atidaryta ir 
nešventinta nauja klebonija, 
kuri yra pakankamai moderni, 
natogia i ir skoningai įrengta 
Viskas padaryta, kad ir klebo
nui ir parapiečiams būtų pa
togi, jauki ir iš lauko pusės 
įspūdinga. Didieji darbai bei 
vargai mūsų klebonui pasibai
gė. nors mažųjų bus gana vi
sados! Kl. G.

W-x ■

šis gražuolis visai nenujaučia, kad Padėkos dienos proga pagul
dys savo gražią galvelę, 
mo Centre.

Šiandien ir rytoj matysime jį Jauni-

SIOU)
MAIŠIU

Illinois Žemdirbių Sąjunga, 
posėdžiavusi Chicągoje, pasiū
lė, kad prie Jungtinių Tautų 
būtp sudarytas tarptautinis

Naujai
nepriklausoman . . 

(Atkelta iš 1 psl.)

kad ir iš Bulgarijos atstovo elge
sio jau yra aišku, kad “kraštai, 
su kuriais jis draugauja, įneša no’iHką į ekonominius klausi
mus”.Galima fr dabar apaigtuiti

Kaip apsigavo trojiečiai, taip šisai Australijos delegatas čia 
maisto bankas, kuris gelbėtų gąli ilgainiui apsigauti ir tos tau yra pažįstamas kaip drąsus va- 
pasaulio alkstančius. JAV bū- tos, kurios negalvodamos ims karieėių pozicijų gynėjas. Jisai 
tų vienas stambiausių maisto 1 "dovanas” iš sovietų, tvirtino yra ir didelis Pavergtųjų Euro- teikėjų ' Australijos delegatas. Ir toliau pos Tautų bičiulis. Jam šio mėn.jisai dar priminė, kad sovietų sa pradžioje los organizacijos pjr- 

TYKJNĖS GM&ICO? telkinių kraštų atstovai puikiai mįninkas Vacį. Sidzikauskas, 
Al Capoaės įpėdinis Ghica- žino, kaip sovietai juos plėšia Oversee.s Press Club patalpose

goję, vadovaujantis gengiterįs 
Aceardo jau nutųista^. Dabar 
yra žinių, kad ątciųa eilė suk
tam Chicagos šoferių unijos 
777 vieneto vadui Qliuąco, ku
ris kaltinamas eikvoję^ unijos 
pinigus.

IŠAUGINO ( ITWNA^
Chicagoje kirpėjas Thomas 

Scalia kambariuose išaugino
stambias citrinas ; jos matomos su šio komjteto įprasta

tvarka, pageidavo, kad jie būtų 
išbraukti iš oficialių rekordų. 

Išbraukė iš rekordų 
Posėdžio pirmininkas jugosla- j

lange jo kirpyklos 438 VVest 
31 Street.

A. A. JURGIS MEMENĄS

II

CHICAGOS ŽINIOS
AUDIKAS — NUO 14 METŲ

AMŽIAUS NUSIKALTĖLIS į

Otto Chester Weger, kuris 
prisipažino nužudęs tris mote
ris Starved Rock parke, pasi
rodo jau nuo savo 14-tų metų 
amžiaus policijai žinomas kaip J 
seksualinis iškrypėlis ir nusikal 
tėlis. Policija jau prieš mėnesį 
laiko buvo įsitikinusi, kad jis 
ta.3 moteris nužudė. Jį sekė. 
Policijos įtarimą sustiprino FBI 
laboratorijos VVashingtone ty- 
rimų daviniai: buvo nustaty
ta, kad Wegerio drabužiai, 
nors jau valyti ir skalbti, turi i 
kraujo žymes.

Jis buvo nuvestas į nusikal
timo vietą ir papasakojo, kaip 
jis, pamatęs moteris, pagrobė 
nuo vienos foto aparatą, ma
nydamas, kad tai piniginė. Ta
da joms pasakė, kad jas suriš 
tik tam, kad jos nesivytų, bet 
surišęs nieko pikto nedarys. 
Moterys leidosi surišamos. Jis 
jau buvo paėjęs apie 50 žings
nių, bet paskiau, sugrįžęs, pa- į 
grobė pagalį ir pradėjo jas 
mušti. Viena iš jų gynėsi, dau-
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiu

Kam prisieina parašyti ar paaa 
kyti .vieną kitą sakinį angliškai 
tas labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Peteraičio <

LIETUVIŠKAI AN6UŠKIME 

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo, 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesu klaidina ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityt! 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu

Lifhuanian-English
Dictionary
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žydama jį žiūronais. Kita ji 
drėskė, bet galutinai jis visas 
jas užmušė.

Patikrinęs pulsą ir radęs, 
kad nebeplaka, jų lavonus pa
vilko giliau į daubą ir grižo vėl 
į restoraną, sakydamas, kad j, 
supykusi žmona apdraskė. Pa
skiau policijai sakė. kaa įsipio- 
vęs skusdamasis... Moterų nu
žudymas užtruko apie valandą 
laiko.

ATSILIKUSIŲ VAIKŲ 
PARODA

Apie 40 geriausių piešinių, 
kuriuos sukūrė atsilikusieji vai 
kai, išstatyta Chicagoje Pru
dential rūmuose. Ta paroda tę
sis iki lapkričio 24 dienos. At
silikusių vaikų menu susido
mėta siekiant geriau pažinti 
tuos nelaiminguosius. Jų pieši
nių surinkta net apie 500 ir 
juos studijuoja prancūzų antf 
ropologas dr. Ionel Rapaport. 
Vaikų menas ateina į talką psi
chiatrijai. Piešiniai surinkti iš 
įvairių tautų vaikų. Pv. japono 
Kiyoshi VVamashita darbai net 
daugeliui žiūrovų primena Van 
Gogh kūrinius.

naujas išradimas 
TELEFONŲ SRITY

Netoli Illinois, Morris m es- 
tely, pradėtas eksperimentinis 
naudojimas naujai išrasto pa
togumo: išeidamas iš namų as
muo gali savo telefono apara
te atžymėti, kokiuo kitu tele-

TIKEINA COOK APSKRITIES 
BALSUS

Illinois valstybėje' balsavo 
daugiau 4,700,000 žmonių. Bal
sai pasidalino beveik lygiomis 
tarp Kenncdy ir Nixono. Ken- 
nedy teturi apie l6,000 per-

fono numeriu ji., nuraunamas.1 3varit' Resl’ub'iko"a‘ sua.rūpi- 
Jeigu kas tam žmogui degant n° I'at'kr"t' tol3lw' tikūdamie- 
Sauktų jį namuose, jo telefono, s1’ kad Illinob valstybė ko ge- 
aparatas automatiškai perkei-; r0 gali 8avo ekkto,ato balsus 
tų tą pašaukimą į tą vietą, kur at,duoti Nixonul- • VisM Pirm» savininkas yra nuėjęs ir koki “krinama Cook apskrities bal- 
numėrj yra atiymėjęs išeiti 3avlmai- v61 -“Ved-ml duome- 
mas. Šiems bandymams buvo nyi ia 7'338 balsav,ra° mašinų.

Mirtis pakirto vėl vieną lię- vas Stanovnik kaip tik ir pasku- 
tuvį. Lietuvį, kuris mylėjo sa-1 bėjo patvarkyti, kad tai būtų pa-1 
vo gimtąjį kraštą, savo palik- Į daryta., .. . - Tačiau šitai reikalo dar nebai-tą tėvynę .r nuoa.rdria. rup- p<) t<> tytr_
nos. savo se.mos isšila.kymo kos„ atsakym0 tetof-
klausimu. Mat, velionis nebuvo ir tasai pals au8tralaa ir anglas 
stiprios sveikatos ir jisai pui- Alan Dudley, kuris australą pa
čiai tai žinojo. Širdies liga jį laikė. Prieš australą kalbėjo So- 
kąnkino jau ištisas dešimtine- vietų Sąjungos atstovas Make- 
tis, o paskutinieji pora jev ir Bulgarijos Georgiev. Kiti 
metų jam buvo gana kritiški, kalbėtojai buvo neutralūs, bet 
Prieš pora metų jisai man pageidavo, kad būtų vengiama
skundėsi, kad dirbti toliau dar- politikos.Turi pasi- Užbaigdamas australas Wil- liam C. Wentworth dar pridėjo, Į

ir, kadangi tai savaime supran- . , ,,, ., .. . .. . . ... .. įvykusiose, iškilmėse, yra įteikęstama, jog jie patys nekalbės čia ‘ J J ‘apie tai, tai jis jaučiąs reikalą sPecialų adresą.
apie tai čia viešai pasakyti.

Australas tvirtino, kad sovie
tai pakankamai yra prisiplėšę iš 
satelitinių kraštų per pastruo- 
sius penkiolika metų.

Su tais australo žodžiais, “dėl 
tvarkos” balso pasiprašė Gūdi- - .
jos atstovas Gurinovič ir, tvir-
tindamas .kad austalo žodžiai ne STEPONAS BARTKUS

Mch nuoširdžiai dėkojamo vi
siems, kurte sul« įkė mūsų my
limam vyrui '.r Ičvui paskuti
nį |iutui'iia\ imą ir palydėjo į 
amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojume para
pijom klebonui J;uii. 1. \ iehurui 
už atalLankymą koplyčioje ir 
už gedulinga* pa.n1ald.n4 už jo 
sielą. Iiėko.uiii, kun. 1’. Ce- 
llešiui kuris palydėjo velioni 
) kapines.

Nuoširdzim.dėkojame visiems, 
kurte užprašė ftv. mišias už jo 
sielą. liAkojume visiems, kurie 
prisiuntė- velioniui gfliij. bei 
pareiškė mums toje liūdesio 
valandoje užuojautą.

Dėkojame grubneftlams už 
patarna viliu).

Dėkojame, visiems luldotuvfi- 
ne dalyvavusiems, kuriems at
skilai lietum.n- galimybės pa
dėkoti.

PADĖKA
m

Visiems.
dėkui.

visli uis’ nuoAirilus

parinktas Morris. III., mieste
lis, esąs už 75 mylių į šiaur
vakarius nuo Chicagos, Kadan
gi ten tėra tik 7,958 gyvento
jai-

POLICIJOS BIUDŽETAS —
Chicagos policijos vadas per

davė svarstyti miesto finansų 
komitetui policijos biudžetą 

’ 1961 metams; biudžetas siekia
REIKIA DAUG MILIJONŲ net 94,000,000. Jame prama-

MOKYKLOMS tomą padidinti policijos tar-
Illinois pradžios ir aukštes- nautojų atlyginimą 7i.,'k.

nėm8 mokykloms dvejų metų i Išlaidos padidės dar ir dėl to. I 
laikotarpiui dar trūksta $100,- kad norima pasamdyti 380 nau 
000,000. -Taip tvirtina legisla- jų uniformuotų policininkų, 
tūros patarėjų grupės direkto- 400 saigų ties sankryžomis, 
rius Orville Alexander. šiems 593 administracijos ir įaštinių 
ir sekantiems mokslo metams i tarnautojus.
yra paskirta $327,000.000. Me
tams vieno vaiko mokymas vie COOK LIGONINĖS IšLAIKY-

KAS KĄ IR KUR
ŠVENTINAMAS PAMINKLAS

Pranešama visuomenės žiniai, 
kad ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 20 d., Jaunimo Centre įvyks: 
iškilmingai atidarytas ir pašven
tintas paminklas žuvusiem* dėl 
Lietuvos laisvės, Lietuvos kariuo
menės 42 metų sukakties minėji
mas ir LVS Čikagos skyriaus 10 
metų sukakties minėjimas.

Punktualiai 10 vai. iškilmingas 
pamaldas laiko ir pamokslą sako 
vysk. V. Brizgys. Paminklą atida
ro Lietuvos Respublikos įgaliotas 
min. Rajeckas.

Visos organizacijos, turinčios 
vėliavas, prašomos jas su palydo
vais atsiųsti į Jaunimo Centrą 
prieš pamaldas, taip pat organi-i 
stacijos su savo vainikais būti tuo 
pačiu laiku.

Po pamaldų ir pašventinimo iš
kilmių akademinė ir meninė dalis.

VisH Chicagos lietuvių visuo
menė maloniai ir skaitlingai pra
šoma retose iškilmėse dalyvauti.

gk. valdyba

tinėms savivaldybėms ir Illinoi 
iždui kainuoja $252. Žinant kiek 
daug tūkstančių vaikų eina į 
katalikų mokyklas, galima ture 
ti supratimą, kiek daug tos

M UI $12 M1L.

Vienos didžiausiu pasaulyje, 
Cook Apskrities Ligoninės iš-, 
laikymui 1961 metams reikės 
$12,027,918. Nuo sekančių me-mokyklos sutaupo valdiniams tų pradžios prapiečiamo8 pa 

iiddms. talpos priėmimui.
GRIEŽTAI BAUDŽIA 

iškrypėlius
Vienas 52 m. ani/Jaus seksu

alinis iškrypėlis, kuris buvo su-

VOKIEČIAI REMS ATSILI
KUSIAS TAUTAS

Iš Vokietijos atvykęs didžiau 
sios elektros reikmenų garny- 
boa bendrovės Siemens Sehu- gautas ne"ora|iai, tikslą,„ ui 
ckert direktorius dr. Carl Mi- puolęg 3 m berniukl( „ubaug. 
chael Knott kalbėjo pramonės. u, auk4{iau8i(1 bauame _ 2U 
prekybos ir darbo unijn vado- metų kalėjimo i.aaklrdani^ 
vų konferencijoje Chiragoje. bausmf chicagM teisėjas Ca-pažymėdamas. jog Vokietija neJ norėtų, kad įsta-yra pasiryžusi talkinti JAV-,tymų Mtų buvusi numatyU 
bėms remiant ir Šelpiant Aa-1 dar dldwjn- baU3n,ė 
jos, Afrikos ir Pietų Amerikos
atsilikusias tautas.

12 VYRŲ “ŽMONA” 
—KALĖJIME

FLAMIN&OS IR PAŪMĖS > 
(HICAC.OJE

Lilatuvu atgabentos keturios 
flamingos plaukys prūde Mo-

Virginia Shawn McNoil Keeh hderniojo Gyv nuno Parodoje 
mar Peltier Lejoy Dewger De-1 Chicagoje, naujoje McCormick 
Bus, 32 m., Kurios pavarei'* parodų salėje, tropikiniuoae so- 
dėl to tokia ilga. kad .ii buvo duose. Taipgi augs ir palmės.
ištekėjusi net už 12 kariškių 
jūrininkų, nuteista metams ap- 
simąstyti kalėjime. Ji apgau
lingai ėmė čekius ka:p jų jūri
ninkų žmona. FBI jos apgaulę 
išaiškino ir patupdė ka'ėjiman

PASIŽYMI SPORTE 
Arūnas Vasys, lankąs ftv.

Paroda bus atidalyta šeštadie
nį ir tęsis ik' gruodžio 4 d. 
Parodų salė yra ties 23 gatve 
prie Michigan ež >vo.

PLINTA BAISIOS LIGOS
Chieagot apylinkėse paskuti

nių šešerių natų laikotarpy 
susirgimai sifiliu padaugėjo

Pilypo Aukšt. Mokyką. laik- net 390 procentų Conrad Hil- 
raščio "Chicagr# Daily News" ton viešbuty, Chicagoje, buvo 
įtrauktas į pirmaujančių fut- sušaukta specid’ konferencija 
bolo žaidikų tarpą katalikų aptarti kovos pr'.nnones prieš 
mok-delvlų klasėje. ! venerlntų Ilgų plltbną.

bovietėje negalįs. Turi pasi
traukti į pensiją, nes širdis pra 
deda 3tipriai šlubuoti. Tuomet 
velionis teiravosi apie kokį 
nors kitą pragyvenimo šaltinį. 
Jisai buvo sugalvojęs verstis 
savistoviu darbu — įsigyti ko
kią maisto krautuvę, manyda
mas, kad galės lengviau gy
venti. Taip ir buvo padaryta, 
bet mirties vistiek neišvengė.
Ji velionį pasitiko staigiai ir 
nusinešė į amžinybe. j.

Spauda aprašė jo iškilmin-, 
ga3 laidotuves. Lietuvis i nete-. 
ko vieno savo nario, šeima vy
ro, tėvo ir globėjo. Broliai ir 
kiti giminės liūdi. Skaudu žiū
rėti, kaip krinta lietuviai po 
tiek metų vargo svetimuose 
kraštuose. Viltis gyventi ir su 
grįžti sudužo, bet viltis, sva- , 
jonės ir noras matyti savo vai
kus išmokytais -- išsipildė.

A. a. J. Memeną pažinau 
Vokietijoje, Hanau stovykloje. 
Penkerius metus praleidome 
kartų. Dažnai pasikalbėdavo
me apie visokius reikalus. Tuo
met vaikai mokėsi gimnazijoj 
Kartu atplaukėme vianu laivu 
į Ameriką su jc šeima. Jo gy
venimo tikslas buvo — išmo
kyti vaikus. Nedaug jų turėjo 
— du, bet ir jiems reikėjo pla
no, lėšų ir rūpesčio. Laive plau 
kiant, jau buvo aišku, kad sū
nus važiuoja tuojau į Itąliją. 
Jisai nori būti kunigu. Toks jo 
noras po septynerių metų išsi
pildė, o po dešimties metų — 
išsipildė ir kitas šeimos troš
kimas — jų vienintelė dukrelė 
baigė universitetą. Sūnus Augt} 
žo iš svetimų kraštų ir dirba 
netolimoj parapijoj, o duktė pa 
tenkinta savo studijomis. Lai- 
mingi ir tėvai po tokių svajo- * 
nių išsipildymo. Taigi, atrodė, 
kad viskas tvarkoje Ir galima 
ramiai gyventi, bet staigi mir
tis nutraukė a. a. Jurgiui Me- >| 
mėnui gyvybės siūlą. Reikia ti- Į 
kėtis, kad velionis viską pilnai i 
suprato ir įvertino, bet pakeis
ti nieko negalėjo. Ir taip visi 
liūdime garo lietuvio nuc Anyk 
sčių padangės, kur, priglaudė į. 

flv. Kazimiero kapinių—miru
siųjų miesto plotai, kuriuose 
jau ilsisi daug tūkstančių .lie
tuvių. A. (lint»erb>

• Britų lilicralų bi i k ra ašis i 
Newfl Chronlcle ir Staa suąto- 
io ėję. Spaudos slpoksrpųųac 
tai sukėlė nemaža suairūpini-

I mo.

\ iiiiūiliiiu- nusitikę: žmonų, 
dukterys, ž'iilui, anūkui ir kiti 
KUniiirs.

1
STANLEY URBAN

45 2 5 S. Halsted bt.

Mirė lupki- 17 d., 1960, su
laukęs senai-, ės.

Gimė l.l'-iuvo.i. Kilo t* Kra
žių pinu. pijus

Amerikoje įgyveno 50 m.
I’aalItKo dideliame nuiifnlime 

žmona Emilija, sūnus Krank, 
marti Eft'ie Alice. sūnus HUm- 
lcy. Jr., marti Lionu, anūkai 
ir anūkės, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnus pa.'-ui-'otits Žudyekio 
koplyčioje, 16 46 W. 4oth Str.

Laidotuvės JVyks piriruid., 
lupkričio 21 d.. IS koplyčios
10 vai. ryto bus atlydėtas j 
Mv. Kryžiaus jkarapijos liažuty- 
čią, kurioje įvyks gedulingos 
purini klos už veiionles sielą. Po 
pamainų bus nulydėtas 
Kazimiero kapine*.

Nuoftirdžia’. kvlt-čiuŪH viauu: 
gtinineu, drpugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Miliūtlv: žuioiiu. sūnūs, inur- 
ė4os ir anūkui.

į Šv.

leidot.
Zudyckis.

dlrekt. Zigmantas 
Tel. V Ardu 7-0781.

A.. -į- A.
PETER STANKUS

Gyveno 1737 W. 47th St.
Mirė lapkr. 17 d., 1960.

1:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amž. Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me draugai ir pažistami.

Laidotuvėmis rūpinasi 
Esthep Ostrowski.

Kūnas bus pašarvotas penk
tadienį 6 vai. vak. John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad-, 
lapkr. 21 d., iš koplyčios 
K:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: DRAUGAI
Laidotuvių direkt. John F. 

Eudeikis, tel. YArds 7-1741

W——— INI ■ ■ —
A. + A

EMILIJA PALONIS (NAVICKAITĖ)
Gyveno M’hite Outitl, Michigan

Mirė lapk. 18 d., 1960, 6 vai. ryto, sulaukus 80 m. amž. Gi
mė Lietuvoj: kilo iš Panevėžio apsk. Amerikoj) išgyveno 53 m.

Pasiliko dideliam nuliūdime 2 sūnūs: Charles, marti Mary, 
ir Edward, marti Daisy, sesers duktė Anna Kaulakis su šeima, 
gyv. Miami, Florida, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį Laeka\vicz kopįyčio}, 
2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks ąnrad., lapkr. 22 d., iš kopi. 8:45 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SŪNŪS IR MARČIOS
Laidotuvių direkt. S. Lackawicz, tel. RE 7-1213

A. f A.
ANTANAS MAŽENIS

Gyveno 2383 W. ŽSrd St.

Mirė lapkr. J8 d., 1960. 4 vai. ryto, sulaukęs 74 m. amž. Gi
mė Lietuvoje: kilo iš Panevėžio apsk. Amerikoj išgyveno 53 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Anthony, marti Mary, 
2 dukterys: Sophie, Mattis, žentas Joseph ir Eleanor, 3 anūkai 
Anthony Ir Msrie Msiėnis ir Bobby Mattis, pusbrolis Jonas Ma
žoms, pusseserė Morta Skerston. kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Liet. Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas Laekawicz kopi., 2314 W. 23rd PI. Laido

tuvės įvyks pirmad, lapkr. 21 d., iš kopi. 9 vai. ryto bus atly
dėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į ftv Ka
zimiero kapines. ,

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NullĄūe: .Sūgąa, dukterys. ih-’iMįų. ir anūkai
lAŪletuvių direkt. Kteponas Lackawtcz, tel. VI 7-6672
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X Spaudos vajaus žinios. 
Sekmadienį, lapkričio 20 d.,
per visas šv. mišias bus kal
bama apie spaudą Nekaltai Pra 
dėtos P. Šv. Marijos bažnyčioj 
Brighton Parke. Tos parapijos 
klebonas yra prel. D. Mozeris. 
Gera proga bus apylinkės lie
tuviams atnaujinti arba užsa
kyti mūsų lietuviškus laikraš
čius. * \

X Draugas, Laivas ir Mariau
bus galima užsisakyti per Lai
vo parengimus Jaunimo Cent
re. Tai yra naujai užsakyti ar
ba atnaujinti mūsų kat. lietu
viškus laikraščius. Tam tikslui 
bus stalelis prie salėn įėjimo. 
Tai yra — prie didžios salės 
durų. (Apatinėje salėje visą 
laiką veiks valgykla).

X Šv. Mykolo lietuviu para
pijos metinė šeimyninė vaka
rienė bus rytoj (lapkričio 20 
d.) 5 v. p. p. parapijos salėj. 
Kun. klebonas Anastazas Va
lančius kviečia visus parapie- 
čius ir kitus į šaunią vakarie
nę.

X Laivui 40 metų. Pirmas 
“Laivo” numeris, kaip “Drau
go” dienraščio priedas, pasi
rodė trečiadienį 1920 m. lapkri
čio 24 d. su pirmu Advento sek 
madienio evangelija, lekcija ir 
tikybiniais straipsniais, užim
damas “Drauge ’ du didelius 
spaudos puslapius.

X Prel. Ign. Albavičius, dr. 
A, Maciūnas, dr. V. Manelis, 
kun. St. šąntaras, V. Šimkus 
ir J. Rimašauskas užsisakė po 
stalą į Balfo jubilėjinį banke
tą Congress viešbuty lapkričio 
26 d., o Balfo 3-čias skyrius 
Bridgeporte paėmė du stalu.

X JAV kariuomenės 5-tos 
armijos garbės sargyba daly
vaus žuvusių dėl Lietuvos lai
svės pagerbime paminklo atida
rymo iškilmių metu lapkričio 
20 d. 11 vai. Jaunimo Centro 
aikštėje, 5620 So. Claremont 
Avė. Tokį patvarkymą 5-tos 
armijos štabas gavo iš Penta
gono — vyriausios kariuome
nės būstinės.

X Don Varno veteranų 
posto rengiama pramoga “Tur- 
key Hop" įvyks lapkričio 19 d. 
(šeštadienį) 8 v. posto namuo
se, 6816 So. Westem Avė. šo
kiams gros “Royal Aires” ka
pela, bus užkandžiai, kalakutų 
laimėjimai. Kviečiami ne tik po
sto nariai, bet ir visi Chicagos 
lietuviai.

X Chicagos skyriaus L. K. 
kūrėjai savanoriai kviečiami 
gausiai dalyvauti Liet. kariuo
menės 42 m. sukakties minė
jime bei žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo pašventi
nimo iškilmėse, kurios įvyks 
šio mėn. 20 d. 10 vai. Jauni
mo Centre.

šiose iškilmėje kūrėjai sava
noriai dalyvaus su savo vėlia
va ir žuvusiems pagerbti padės 
prie paminklo vain.ką.

X Antanina Juškienė ir FJz- 
bieta Stanevičienė bus vyriau
sios šeimininkės sekmadienį, 
lapkričio 20 d., šv. Jurgio pa
rapijos vakarienėje, Briagepor- 
te. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti. Bus labai įdomi prog
rama.

X Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugijos susirinkimas įvyks 
i. m. lapkričio 22 d. 9 v. vak. 
Med. Klinikoj, 2454 W. 71 St., 
Chicagoje. Programoje kliniki
nė patologinė konferencija. Kai 
bės dr. Edv. Kaminskas. D-jos 
nariai prašomi atnešti vaistų 
pavyzdžius.

X Prel. M. Krupavičiaus 75
m. sukakties minėjimas įvyks 
gruodžio 18 d. Jaunimo Cent
re. Minėjimas susidės iš aka
demijos ir banketo. ,

Jonas Matulionis iš Toronto, 
brendęs jubiliato politinės ir 
visuomeninės veiklos šešėly ir 
buvęs bendradarbis, sutiko skai 
tyti akademijoje paskaitą, o 
mūsų žymieji dainininkai yra 
pažadėję atlikti meninę prog
ramą.

Pranešdami visuomenės dė
mesiui, prašome tą dieną rezer
vuoti pagerbti didįjį Lietuvos 
valstybininką ir politiką.

X Talkininkai, kurie platino
Putnamo seselių vakarienės 
kvietimus ir yra išbaigę, dau
giau gali gauti pas St. Tumo- 
sienę, tel. GArden 3-6386. Ta 
pačia proga kviečiame naujus 
talkininkus prisidėti prie šio 
sunkaus, bet palaimingo dar
bo. Vakarienė įvyks gruodžio 
10 d. Jaunimo Centre. v

X Dr. R. Sidrys paaukojo 
Balfo reikalams 300 dol. Balfo 
jubilėjinio seimo proga, kuris į- 
vyks Chicagoje lapkričio 25— 
26 dienomis. Iš tos sumos pu
sė eina Vasario 16 d. gimnazi
jai. Balfo seimo i engimo ko
mitetas už auką daktarui yra 
labai dėkingas.

X Bruno ir Stella Belunskiai
švęs savo vedybinio gyvenimo 
25 m. sukaktį sekmadieni, lap
kričio 20 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje 12:15 v. bus 
šv. mišios jubiliatų intencija, 
kurias užprašė jų dukrelė. T. 
Ostrauski. Po šv. mišių bus vai
šės.

X Ona Sutkūuiė, žinoma 
Bridgeporto sena gyventoja ir 
gerų darbų rėmėja, susirgo ir 
lapkričio 15 d. dr. Vaitkus Šv. 
Kryžiaus ligoninėj padarė ope
raciją. Jos dukrelė J. Ambu- 
tienė yra slaugė ir prižiūri ma
mytę.

X Apolinaras Petkus, turįs
, brangenybių krautuvę 2502 W. 
69th St., Marųuette Parke, bu
vo susirgęs. Dabar A. Petkus 
pasveiko ir savo krautuvę vėl 
atidarė.

A. Petkus yra stambus ge
rų darbų rėmėjas ir gausiai 
aukoja. Petkus yra ilgametis 
Draugo skaitytojas ir rėmėjas.

X Florence Enders-RaJvaitė
lapkričio 16 d. šventė savo gi
mimo dieną. Ta proga jos ma
mytė Della Kalvaitienė, 9959
W. 143 St., Orland Park, UI., 
iškėlė šaunias vaišes. " Della 
Kalvaitienė yra stambi gerų 
darbų rėmėja.

X Atvykę iš Anglijos Ško
tijos ir Vali jos lietuviai, gyve
ną Chicagoje bei apylinkėse, 
maloniai yra kviečiami į šeimy
nišką pobūvį, kuris įvyks gruo
džio 3 d. 7 v. v. Vyčių salėje, 
2455 W. 47 St.

X Gimimo šv. P/ Marijos 
parapijos 3691-mas skautų vie
netas ruošia pyragų išparda
vimą lapkričio 20 d. parapijos 
salėje. Kava ir pyragaičiai bus 
parduodami nuo 7 v. r. iki 1 
v. p. p.

X Šv. Vardo Draugija Town 
of Lake rengia šokius lapkri
čio 20 d. 7 v. v. Columbus sve
tainėje, 48 ir Paulina St. Galė
site laimėti ir kalakutą. Kvie
čiame visus atsilankyti.

X Clarai ir Albertui širvin- 
skams, 4541 So. Rockwell, gi
mė antras sūnus. Veikėja He- 
len širvinskienė džiaugiasi an
tru anūkėliu. šindnskai dabar 
augina du sūnus.

X Priešadvenliniai M. A. 8. 
Marijos kuopos šokiai įvyks šį 
šeštadienį, lapkričio 19 d., 8 
v. v. Jaunimo Centro didžio
joje salėje, šokiams gros buvęs 
Lietuvių Auditorijos orkestras.

X Antanina Judviticnė, nuo
širdi aukotoja, 6919 W. 115th 
Place, Worth, III., buvo sun-1 
kiai susirgusi. Dabar sveiksta.

Prel. D. Mozeris, Šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonas. R\toj toje parapijoj bus pravestas “Draugo”, “Laivo” 
ir “Marian” vajus. Prelatas nuoširdžiai ragina visus lietuvius už
siprenumeruoti vieną, kitą ar trečią aukščiau minėtų laikraščių.

Žuvusiems paminklo šventinimas
Chicagoje, sekmadienį, lap- minė dalis, kurios metu išgir-

kričio 20 d., įvyks mūsų kariuo 
menės 42 m. sukakties minė
jimas ir žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės paminklo prie Jau
nimo Centro, 5600 So. Clare
mont Avė., atidarymas. Iškil
mės prasidės 10 v. r. šv. mišio-
mis, kurias alnsšaus wsk. M, j pa ir L v g ..Ramov5a.. Chica..
Brizgys.

Tuoj po mišių paminklą ati
darys Lietuvos respublikos at
stovas Washingtone J. Rajec
kas. Paminklą pašventins vysk. 
V. Brizgys. Iškilmių pabaigoje 
žuvusiems pagerbti prie pamin
klo bus uždėti organizacijų vai 
nikai.

Po iškilmių, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyks akade-

X Visi kviečiami šį s<‘kma- 
dienį į Chicago3 ateitininkų 
ruošiamą tradicinį balių, kuris 
įvyks 7 v. v. Dariaus Girėno 
salėje, 4416 So. Western avė. 
Bus puikus oikestras, geras 
bufetas, solistės E. ir O. Blan- 
dytės padainuos duetų ir solo, 
Al. Baronas paskaitys humori
stinių eilėraščių. Visi maloniai 
pabendrausite, nes tikimasi 
daug svečių. Staliukus prašo
me užsisakyti pas D. Budrienę, 
telef. RE 5-5167. (Pr.)

X Panašaus lig šiol nebuvo. 
Nedidelis, pailgas kabinetas 
(Low Boy), 6 garsiakalbiai, 
trejos bangos (ir FM), auto
matinis stereo patefonas. O kai 
išgirsit kainą — savo ausimis 
netikėsit. Tai tik vienas iš pen
kiolikos garsiųjų vokiškųjų 
Blaupunkt aparatų, kuriuos vi
sus “gyvus” galite matyti pas 
Gradinską, 2512 VV. 47th Str., 
FR 6-1998. (Sk.)

X Išnuomavimui 3 kamb. 
kabinetas (ofiice). ypatingai 
tinkamas dantų gydytojui, nes 
turi įrengimus (dental equip- 
ment) arba ir medicinos gydy
tojui Bridgeporte — lietuvių 
kolonijoje. Teirautis telef. CA7 
lumet 5-8457. (Sk.)

Eugenia’s Reauty Saloti spalio 
mėnesį atšventė 2 metų sukaktu
ves. 9av. Eugenija Žygienė pra
neša, kad jos namų adresas 2652 
West 47th St., telefonas galiono 
Ir namų LAfayette 3 5566. (Pr.)

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

Moderniškiausia lietuvių baldų krantnvė Chicagoje 
Prekės be brokų, kainos žcmiauaioa Chicagoje. išsimokė-

jimai Iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta plrmad. Ir ketvirtad. 9 v. ryto ik! 9 v. vnk. , 
Kitomis dienomis nuo 9 6 vai. Sekmadieniai® nuo 12 Iki B vai. £

sime prel. M. Krupavičiaus žo
dį. Po to seks meninė dalis, 
kurią atliks solistai St. Baras 
ir D. Stankaitytė tei vyrų cho
ras Vytis. Akompamfos muzi
kas A. Kučiūnas,

Su šiomis iškilmėmis šutam-
gos skyriaus 10 metų sukak
tis. Kadangi kalbėtojų skaičius 
ir laikas ribotas, organizacijos 
sveikinimus siunčia raštu, šiuo 
antrašu: L. V. S. “Ramovė”, 
6643 So. Maplewood Avė., Ohi- 
cago 29, UI.

Į paminklo atidarymą ir ka
riuomenės šventės iškilmes 
kveičiamos visos lietuviškos or
ganizacijos su vėliavomis ir vai 
nikais ir visa lietuvių visuo
menė iš Chicagos ir kitur, kas 
tik galės atvykti. Visi prašomi 
atvykti dar prieš 10 vai., kad 
būtų galima laiku susitvarkyti 
ir sunešti vėliavas pamaldoms. 
Vėliavomis per visas iškilmes 
rūpinsis J. Gaižutis. Iškilmių 
eigą tvarkys Laisvės Kovų Mu 
zėjaus vadovas P. šeštakaus-

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Jonas Czerekaviczius .... $1.00
Juozas Isganaitis ................ 1.00
Antanas Ramonas ............ 100
J. Radas .............................. 3.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

AUKOS OFSETUI
B. Madeikia ..................... $1.00
Juozas Kunevičius ............ 2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Jonas Petronis ................ $1.00
Domicėlė Lickuniene .... 1.00 
Z. Rumšą ......... s............... 1.00
J. Radas .............................. 1.00
K. Wilimas ......................... 1.00
Jonas Žukas ......................... 1.00
J. Landsbergis ............... 1.50
A. Maculis ........................... 2.00

Ačiū spaudos rėmėjams.
“Draugo” Administracija

IŠ ARTI IR TOLI
JAV VALSTYBĖSE

— Ildefonsai ir Janina Ruč
iniai, Dayton, Ohio, išgyveno 
didelį skausmą, netekdami 15 
mėn. sūnaus Vytauto. Broliu
ko Vytuko taip pat giliai liūdi 
Raymundas su Maryte. Buč- 
mių šeima tik prieš pora metų 
atvyko iš Argentinos Daytonan 
pastoviam apsigyvenimui. Day- 
toniškiai juos giliai užjaučia.

— J. Račiūnas, L. B. Tary
bos narys, grįždamas namo iš į 
savo Europon kelionės, lapkr. i 
12 d. buvo sustojęs Clevelan- 
de ir matėsi su LB centro val
dybos pirm. St. Barzduku. Pa
sikalbėjime buvo pasiinformuo- i 
ta Vasario 16 gimnazijos, jau-! 
•nimo studijinės stovyklos, LB 
Tarybos rinkimų ir kt. klausi
mais.

VOKIETIJOJ
— “Darnos” choras, vado

vaujamas M. Budriūno, turėjo 
koncertinę išvyką j Augsbur
gą, kur giedojo Šv. Trejybės 
bažnyčioje ir surengė baltų cho
kas. Tvarką palaikys Chicagos 
šauliai.

Susisiekimo susigrūdimui iš 
vengti ir kad palikti daugiau 
laisvos vietos publikai,- auto
mobilius prašoma nestatyti pa
lei šaligatvį prie iškilmių vie
tos.

Žuvusiems Paminklo
Statymo Komitetas

KRISTAUS
KARALIAUS mus

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SAVAITRAŠTIS

MINI 40 METŲ GYVAVIMO SUKAKTĮ
1920 - - -1960

DIDINGAIS PARENGIMAIS
t

JAUNIMO CENTRO SALĖJE
5620 South Claremont Avenue, (So. Westem ir W. 56 gatve) 

Chicago 36, Illinois

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 19 D., 1960 M. 

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO—NOV. 20 D., 1960 M.
f

Kasdien pradžia 3 valandą po pietų:............................ ....  ... Auka $1.00

LAIMĖS STALAI 
UŽKANDŽIAI arba VAKARIENĖ 

MAIjONCS LAIKAS LAUKIA 
VISŲ AfSILANKIUHIVJVl

MENO PROGRAMA 
A O K I A Į

ORKESTRAI.............. B. Pakštas
Ir L. Richnevlėiuft

Burtų keliu kas nors laimes . . .

40 KALAKUTŲ - 40 ANČIŲ - 40 VISTŲ .

ir labai gražius Radio Aparatus ! ! ! !

rinė3 muzikos koncertą gimna-
stikos halėje. Pirmą kartą Aug i viai- Toji šventė praėjo su di- 
sburgo lietuviams teko pasi- del»u pasisekimu.
klausyti “Darnos” choro, o be 
jų ir kitų baltų, šį chorą gir
dėjo taip pat apie 700 šio mie
sto vokiečių. Koncerto pasise
kimas buvo didelis: pradžių-Kginti, o, iš dalies ir sujaudinti 
klausytojai reiškė didelį prita
rimą ir reikalavo kartojimų. 
Augsburgo dienraštis “Augs- 
burger Allgemtine” be kitko ra
šė: “Iš esmės buvo tas pats į- 
spūdis, kaip ir maždaug prieš
dešimtį metų, kada pas mus bimo įrankiais ir su vežimu šie
buvo galima labai daug baltų 
koncertų girdėti. M. Budriū- 
nas turi savo žmones tvirtai 
savo rankose, ir jie seka juo 
labai atidžiai. Geriausia iš čia
girdėtų dalykų buvo: “Pūt, I sto burmistras dr. Carballo ir 
vėjini”, “Kur tu skriesi”, “Sė- kiti dideli svečiai. Lietuvių jau
džiu po langeliu”, “Burtai” ir 
dailioji išgertuvių daina “Stik- 
liukėlis”, taip pat efektinga 
buvo V. Jakubėno “Tremtinių 
giesmė”. Savotiškas mišinys 
lengvos melancholijos ir staiga 
prasiveržiančio, dažnai beveik 
grotestiško humoro baltų mu
zikoje nėra savo žavumo pra
radęs. Tuo būdu šis naujas su
sitikimas buvo visai džiugus. 
Klausytojų pritarimas buvo 
širdingas”.

ARGENTINOJE
— Burmistras apdovanojo

lietuvius. Spalio 8 d. Rosario 
miesto valdyba suorganizavo

didelę šventę — Svetimtaučių 
dieną, į kurią buvo pakviestos 
visos tautos, tarp jų ir lietu-

Tą pačią dieną Rosario mie
sto burmistras dr. L. C. Car- 
ballo įteikė visų tautų atsto
vams dovanas: Lietuviams bu
vo įteikta: medalis M. Klimui, 
gyvenančiam Rosario mieste ir 
plakatas Rosario Lietuvių B- 
nės pirmininkui Jonui Papeč- 
kiui.

Lietuvių jaunimas pavaizda
vo lietuvių papročius: šiena- 
piūtę, su šieno piovimo ir grė-
no, kuris sukėlė didelį susido
mėjimą. Toji eisena tęsėsi ilgo
ką kelio galą. šventėje daly
vavo aukšti svečiai kaip Santa 
Fe gubernatorius, Rosario mie-

nimas, kuris buvo tautiniuose 
rūbuose, susilaukė daug svei
kinimų iš tribūnos.

Šventės eisenoje dalyvavo:
N. švarlytė, M. Lukošytė, B. 
Pundytė, A. Pundytė, J. Užku- 
rytė, N. Papečkytė, M. Seniū- 
nytė, H. Rakutytė, O. Tyčio- 
nytė, E. Palaikytė, M. Kolai- 
nytė, S. Keselytė, L. Vilutytė, 
M. Moraitė, A. Sadukaitė, Kri
stina Aspelskytė ir A. Alber- 
tingaitė, J. Kalainis, A. Kalai- 
nis, A. Liutkevičius, M. Gruz
dys, A. Lukošius, H. Švarlys, 
A. Petruškevičius, H. Palaikis. 
Su muzika linksmino ir šo
kiams vadovavo Tomas Plepys.

J


